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r  , vármegyét, s amelyen haladva j Mert most még igy van, ebben S valóban igen furcsa és ért-
canulsagok! erre a végzetes eredményre ju- az irányban még erősen él a heteden, hogy a belügyminiszter,

tottak ? I régi rendszer. A vármegye fő- aki más megyébe, ha száz forin-
Mcgmozdul-é a lelkiismeret a És vájjon a törvényhatósági I ispánja félrevezetve, káros belo- tót ellopnak, mingyárt miniszteri 

megye vezetőiben az egymásután bizottsá(J is clhíszi-é már, hogy lyása alá kerülve szabadon en- biztost küld, Zemplénben ilyen 
napvilágra jövő szörnyű mulasz-! nem teljesítette ellenőrzési köte-|gecb uralkodni a kormánypárti páratlan skandalum után is meg-
tások, rendetlenségek, bűnök és j lességét, hogy szolgaszellemével,! blikket. engedi, hogy a megye maga tel-
visszaélések láttára ? | főispáni parancsra vakon enge* j E z a nagy botrány alkalmas |iesi‘se a vizsgálatot, a elégnek

Feltámad-é bennük az önvád, j delmeskedő alázatosságával való- lesz é arra, hogy felismerje a tartJ a bét számvizsgáló kiküldését,
ha látják, hogy micsoda piszokba tág g a l felszabadította a bűnöket | valódi helyzetet, levonja a tanul- Azt a rég emlegetett gyanút 
és gyalázatba süllyesztette a vár- és visszaéléseket : Mert könnyű i ságokat, s szakítson a veszed el- erősiti ez meg, hogy Zemplén- 
megyét az ő helytelen vezetésük, j ott ráadni magát valakinek a ! mes iránynyal? nek a kormánynál is protekciója
az ő gonosz rendszerük, az ő | visszaélésre és bűnre, ahol tudja, Ha megteszi erős kézzel még van’ s iu nem bün az» amiért
féktelen, önző kortesuralmuk' hogy ellenőrzés nincs, s a megye- ] kivezethetné a ’ vármeevét a trVa n̂ shol már akasztófát állítanak.

Belátják-e már, hogy a polili- j «>’<«<» nem egyéb mint főispáni | ]ázatnak eb^ő, a fertőjéből De 
kai korrupció a melegágya min- parancsok engedelmes teljesítője, | |)a tovább ten észtik a korteske-
den rothadásnak? ahol tudja, hogy rajtacsipéstol, |  ̂ , . .

. megtorlástól nincs oka félni1 d e s  a korruPclót, akkor a rőt- A Zemplén szépítem akarja azt 
Hiszik-é, hogy az a szörnyű , ' , , . hadás is tovább fog tenyészni, s a skandalumot, hogy a megyei

terrorizmus, az a rettenetes zsar Megjon-é most már a bátor-J emlékezzenek rá |,0gy még a irattárból eltűntek az évi pénz- 
noki önkény, amely ebben a var-^ ága •» aiigyt gyűlésnek, hog>mostaninál is nagyobb kataszt- j kezelési vizsgálatok jegyzőkönyvei 
megyében minden szabad gondo- ónálló legyen hogy ellenőrzésij róta |csz a végei j tulajdonkép nem is voltak az
latot elfojtott, az volt önkéntelen Cgat gyakorolja, hogy szabály- irattárban, mert csak egy példány-
takargatója a most kipattant bü | rendeletéinek végrehajtásai köve-: *  ;ban készllltek, s ez a példány
nőknek, az tette lehetővé, elkö- teljer Vagy tovább is vetkezni minditr telment a miniszterhez
vethetővé ezeket a visszaélése- fog bűnös mulasztás által. A vizsgálat kulomben folyik m|ndig telment a miniszterhez.
két ? Hiszen a megye főtisztviselői ■ Joga van egy tagot küldeni a tovább, de meg vagyunk győ- Bocsánat, ez nem Igenis
mondják most, ho»y gyanították I pénzkezelést vizsgáló bizottságba! zódve’ h°g>’ nem ér semmit, s azok a jegyzőkönyvek a szabály
ok a hibákat, sürgették is azok joga van a pénzkezelést idegen j nem ,csz semml határozott ered- zat értelmében ké-
megvizsgálását, de eredmény nél- szakértő által feliílvízsgáltatni. j m^nye. szültek és csak az egyik példány
kid; nyilvánosság elé pedig nem Mért nem tette ? Bármennyi jóakarat és őszinte ment a miniszterhez, a másik
mertek lépni, mert biztos, hogy Folytatni fooia-é a vármegye i törekvés legyen is a közigazga- dab az irattárban kellett maradni, 
nem a főpénztáraknak, de nekik j a kortespolitikát ?‘ A z‘ ellenzék ül láíii bizottsáS által kiküldött vizs- f/. Ü l ™ ^
lett volna bajuk, úgy jártak volna, dözése ]esz.é ezután is a közigaz- S á !ó . bizottságban, nem értenek ell.mm, :liogy nagyon nagyon
mint Wiczmándy Ödön! ! oatás főcélia' S az lesz-é a me- annyira a do’oghoz, hogy ered- gyanUbi ngy, bogy nem csak a

. , , , g atas iocéljar b az leszé a me > ^  mű é lh etn én ek  vármegyének, de a kir. ügyészség.
Ks ha mindezt elhiszik es be- gyei közigazgatás; törekvéseinek j ménnyel működhetnének. nek is vizsgálatot kellene e miatt

látják, rászánják-e végre magukat,! legmagasabb ideálja, hogy nyolc j Az igazs ág kiderítésének itt jncjitani. 
hogy letérjenek arról a rósz ut- j kormánypárti képviselőt válassza- csak egy módja van : teljes hatás- 
ról, amelyen eddig vezették a nak Zemplénvármegyében ? j körit miniszter biztos kiküldése.

r I A p  /  1 A ; polgárok kérvénye folytán az enge- kot, ahol akar és úgy épit, ahogy fele részben pedig a szomszédos ház
d r \  A A  V-A J r \ . .. ) elély megadatik, mire a kérvényezők akar. Mondjuk, hogy egy telek, mely telkéhez tartozik, ami a tűzveszélyt

kibocsátják a darabonként 200 dől- 40 láb széles és 125 láb mély, ke- leszállítja. Az utcák úgy vannak 
pnitő szövetkezetek Amerikában líir névértékű részvényeket. Ha az riil 400 dollárba. A ház 1 nagy fölmérve, hogy a telek vegénél egy 

Jiaz epuo SZOveiKezeieK j m s m u n  ellgedéjyezett tőktí t.gyötöd részben szoba, ebédlő, konyha és két háló- 10 láb széles köz vezet el s a esa- 
A közeli napokban lefolyt állam- j jegyezve van, részvényesek az szobából áll, úgy azonban, hogy a Iád részére érkező szállítmányok 

tisztviselői értekezlet egyik tárgya j alapítók által összehivatnak és a szobákban ruhaszekrények, az ebéd- (szén, fa) a hátulsó kapun hozatnak 
egy helyben megalapítandó tisztvi-! szövetkezet szervezkedik. Meg- lobén és konyhában edénytartók is az udvarba/'
selő telep kérdése volt. Az értekez-: választja tisztviselő karát és a bi- be vannak építve. Viz és gázveze- Ezeket az adatokat Percxel Lajos
let eredményéről még korai beszá-1 zoltságokat. Ezt bejelenti a ható j tőkkel, kis pincével (10 négyszög öl) Clevlandban élő honfitársunknak
molni, mert az csak előkészítő sta-í ságnak és megkezdi működését, bele kerül 1100 dollárba. Tehát a Gidófalvy István kolozsvári kir. köz- 
diumba terelte az ügyet. De ebből A törlesztéses alapon jegyzett rész- telek és ház teljes értéke 1500 dől- jegyző úrhoz Írott igen érdekes le- 
az alkalomból nem tartom felesle-j vényekre az illető tulajdonos havon- lár, melyre a szövetkezet 1200 dől- veiéből vettem ki. 
gesnek, hogy az amerikai házépítő j kint egy dollárt fizet be és kellő lár kölcsönt ad, ami 12 dollár havi A mi már mostan a helyben ló
szövetkezetekről Írjak néhány sort. biztosíték mellett joga van annyi fizetéssel mintegy«* 15 óv alatt telje- tesitendő tisztviselő telepet illeti a 
Az eszme nem uj, csak nálunk. Es 200 dolláros kölcsönre a hány rész- sen kifizettetik. »Tusculanum« házépítő szövetkezet
oda át is abban csúcsosodik ki. vénye van. Kellő biztosítók alatt Érdekesnek találom megjegyezni, összes adatai nálam vannak. Ez egy 
hogy ne csak a kis hivatalnoknak, értendő, hogy a részvényes telke és hogy a magánházak Clevlandban speciális hazai ‘.tisztviselő egylet, a 
hanem a munkásnak is legyen egy háza értékének 8 százalékát kap- jobbára fából, deszkából épülnek. A mely már eddig is igen szép ered- 
kedves, családias otthona, ahol napi hatja kölcsön a szövetkezettől, havi szakértők szerint tartósak és egész- ményekkel prosperál. Felülmulha- 
fáradalmát kipihenheti és családja ko- vagy heti törlesztésre, amely köl- ségesebbek, mint a téglaházak. Az tatlan előnye, hogy minden tőke 
rében egy kis csendes lakásban, csőn aztán (i százalék kamatot fizet, alap terméskő 3 lábnyira a földben nélkül (t. i. előre nevezett tőke nél- 
egészséges, jó levegőjű házacskában úgy azonban, hogy például 1000 és 3 lábnyira a föld felett, körül az kül) kölcsön kikerülésével olcsón 
élvezze a nyugalom boldogságát, dollár tőke tartozásra fizet havon- egész ház alatt. — Az építés igen juttathat minden hivatalnokot (eset
nem zaklatva idegen lakók szekatu- kint 10 dollárt, egy éven át 120 dől- gyorsan halad. A belső deszkákat lég másokat is) kellemes családi 
ráitól és nem bosszantva a házi urak lárt, ezen befizett összegből év vé- bolécelik és erre jön a cementtel és otthonhoz, anélkül, hogy átköltözkö- 
stajgerolási viszketegétől. gén le lesz vonva az egész tőke lószőrtürmelékkel vegyített malter, déseknél a ház értékesítésének gond-

»Clevland-bán mintegy 25—30 ház- utáni kamat 00 dollár s a fonnia- Egy negyven láb széles telekre a ja  a tisztviselőt terhelné, mert ilyen 
építő szövetkezet működik. A sző- radó összeg a tőkéből lesz törlesztve, ház rendesen 15—-20 lábnyira a jár- esetben az egylet vissza veszi a há- 
vetkezetek alakulása a következő A második évben szintén fizet 120 dától építtetik, úgy, hogy csinos zat, leszámol a tulajdonossal és az 
módon történik : A törvény előírása dollárt, a kamat azonban csak 940 kis hely marad a ház előtt virágos értékesitést maga eszközli, 
szerint 5 polgár kérvényt ad be az dollár után lesz számítva, s igy a kertnek, vagy gyepnek és cserjék- Az előkészítő bizottság már ki 
állami hatósághoz (Columbus szék- tőke tartozás egy kissé nagyobb nek. A ház eleje verandán és nvá- lett küldve, reméljük, hogy sikerrel 
helyre) és szabadalmi levelet kér összeggel lesz törlesztve, mint a t ron ál az egész utcza a ház előtti és eredménynyel fog működni, 
egy építő szövetkezet alakítására, első évben é.ŝ  igy tovább. kis kertben nagy verandán van. A Majd annak idején e tárgyról
melynek például 200.000 dollár en- Az építő társulatok maguk nem házak között mindkét oldalon 15—-20 még irok.
gedélyezett tőkéje van. foglalkoznak telek vétellel, vagy j lábnyi széles szabad terület van. — A fogyasztási szövetkezetről, majd

A tiszta jellemű és fedhetetlen házépítéssel, mindenki ott vesz tel- i Ezen terület fele részben az egyik, más alkalommal. Gál Lajos.
Lapunk 6 oldal. *
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A gyámpénztári hiány.
A közigazgatási bizottság hétfői 

ülésében tudvalevőleg Dongó Géza 
főszámvevőt. SchSn Miksa ellenőrt és 
Guseo Ferencz könyvelőt felfüggesz
tette állásuktól, / ' íimó Menyhért el
len pedig elrendelte a biztosítási 
végrehajtást. Elrendelte a fegyelmi 
vizsgálatot Nemthy .József árvaszéki 
elnök, Missók István tiszti főügyész 
ellen, és elhatározta, hogy Matolai 
Etele ny. alispán fegyelmi alá voná
sa céljából megkeresi a vármegye 
törvényhatósági közgyűlését.

Megváltjuk és már múltkori ve
zércikkünkben említettük, hogy kí
nosan érintett bennünket és kínosan 
érintette a vármegye egész közön
ségét a sorsnak ilyen igazságtalan 
csapása. Fegyelmi alatt kell látnunk 
a vármegye ezen három becsületes 
tisztviselőjét, kiket az egész váróié
in egye osztatlan bizalma kisér pá
lyafutásukon és a vármegye tiszte
lete és becsülése övez hivatali pá
lyájukon. Ki hitte volna Zemplén- 
vármegyében, hogy ez fog osztály
részül jutni egy Matolai Etelének, 
ennek a dicső múltú férfiúnak, ki 
nek mindig csak a haza. a várme- 
g> e és a közjó lebegett szemei 
előtt és ki nimbusszal övezve ment 
megérdemelt nyugalomba. Egy Nem- 
t/iy Józsefnek, a vármegye derék, lel
kiismeretes és pontos tisztviselőjé
nek, kinek becsületéhez soha semmi 
sem férkőzhetett. Egy Missók Ist
vánnak, a vármegye puritán jellemű 
főügyészének, ki egész életét, egész
ségét vármegyéjének hozta áldoza
tul, a kinek szeme előtt min dig az 
igazság és a törvény lebegett és az 
osztó igazság útjáról jottányival 
sem tért ei. Kinek pártatlanságánál 
csak skrupulositása volt nagyobb, hisz 
köztudo másu, hogy a pénztárvizsgá
latokon. számonkérő üléseken ész
revételeit mindenkor előadta és foly
tonos harcot folytatott a pénztár el
len. A pénztárvizsgálatok során a 
pénztári tisztviselők cajitiójára vo
natkozó ada'okat és az előző pénz
tárvizsgálati jegyzőkönyvekre hozott 
miniszteri észrevételeket rendszerint 
lehozatta és mindenkor tüzetes vizs
gálatot kívánt.

Igazán, valóságos szatírája a sors
nak, hogy a pénztár tisztviselők és 
és az ellenőrző közegek bűne és mu 
lasztása folytán a vármegye ezen 
szeplőtlen, tiszta tisztviselőit éri a 
sors igazságtalan keze.

Jfépgyőlés a katonai terhek ellen.
A csendes tenger, ez a szegény 

magyar nép, amelynek most utol
só foszlány bőrét akarják lenyúzni, 
mégis csak megmozdul az ell .ne 
tervezett gyalázatos merénylet 
ellen.

A függetlenségi kör választmá
nya elhatározta, hogy vasárnapi 
február 22-én délután 2 órakor 
népgyűlést rendez a katonai ja 
vaslatok ellen Ujhelyben. A gyű
lésen való megjelenésre felkéri a 
múltkor Ujhelyben volt ország- 
gyűlési képviselőket

Hisszük, hogy pártklilömbség 
nélkül nagy tömegekben fog el
jönni a vármegye népe erre a 
gyűlésre, hogy koldussá tétele 
ellen tiltakozzék.

A meghívókat a napokban 
fogják kibocsátani.

Nyilatkozat. A „Felsőmagy. Hirlap“ 
f. évi 12-ik számának a «Kmety ügy« 
cikkére úgy a hivatalom, személy 
zetem, mint saját reputációm érde
kében a közönség tájékoztatásául 
kijelentem, hogy a kérdéses ügyben 
szereplő szolgabiró néhai báró Gaiz- 
ler József volt.

Sátoraljaújhely, 1908. február 12 
Barthos József

főszolgabíró.
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Az olasz borvám kérdése.
Irta  Or. Láczay László.

Sárospatak fobr. 3.

111.
Külügyi kereskedelmünk intézői

nek élhetetlenségét továbbá annál 
a szerződésnél az is jellem/i, hogy 
még a fiskális állami érdekeket se 
tudta megoltalmazni.

Ugyanis a természetes bor legma
gasabb szeszfokát 15-ben állapította 
meg. Ez a gyakorlatban annyit tesz, 
hogy Olaszországnak a leggyengébb 
(j—Í0 fokos boraihoz a 15 fok elé
réséig szeszt lehet keverni s igy egy 
igen kedvezményes áruval kedves
kedni a mi borkereskedőinknek. Mert 
azt itteni borkeverésre felhasználva, 
megmenekülnek a belföldi terhes 
szeszadótól, amely itt literenkint egy 
koronát tesz.

Ugy-de raégezt a 15 szeszfokot 
se határozták meg közelebbről s 
igy igen természetes, hogy az ola
szok csak azt az értelmet adják a 
kifejezésnek, amely az ő érdekeikre 
kedvezőbb. A szesznek fajsúlya — . 
mint tudjuk — kisebb a vizénél. 
Így aztán 17 sulyszázalók alkohol.] 
majdnem 18 és fél térfogat száza
léknak felel meg. Ennek pedig az 
volt a következése, hogy Olaszor
szág bennünket egy évtizeden át a 
sulyszázalék alapján 18 és fél liter
fokos borokkal árasztott el s igv 
csak Magyarország szeszjövedékét a 
szerződés tartania alatt 25—30 mil
lió erejéig károsította meg

Egészen érthető tehát Olaszország 
küzdelme, melyet a hallatlan kivált- j 
súgok érdekében folytat. És nyilván-' 
való az is, hogy kormányunknak ! 
ebben a most már gyakorlat által 
felismert helyzetben bajaink or
voslásánál erős harcot kell folytat
nia. De bizonyos, hogy a kosos vám
terület kötelékében vereséget fo g  szen
vedni. A z  uj általános 'vámtarifa 6o 
koronás vámtétele csak porhintés az el
keseredett szollőproletárok pillanatnyi 
megnyugtatására. Ausztria kiviteli 
érdekei fogják most is — mint min
dig — irányítani az engedékeny
ség méreteit. És előre lehet látni 
a f. olaszok machinációiból, soha nem 
lankadó ügyes cselvetéseiből, hogy 
a viszonyoknak természetes alakulá
sánál más hátrányokat ők nem fog
nak szenvedni. Évek óta működik 
Luzatti, az ő ügyes diplomatájuk, 
áldozatot és fáradtságot nem kiméivé 
a közvélemény megtévesztése körűi. 
Kettős monarchiánkban kikeresi, 
szervezi s anyagilag támogatja ér
dekszövetségeseit.
Jelszavakat röpít, világgá, hogy bor

termelő közönségünket zavarba ejtse 
és valódi érdekeinek felismerésétől 
eltérítse. Emlékezzünk csak reá, 
hogy a múlt évben már egyes bor
vidékek szakegyletei is leszállottak 
vámigényeikkel a törvényes 20 arany 
forintról a 1(3—12, sőt 9 forintos 
vámtételre. Kiki a maga termelésé
nek érdekeit latolgatta, nem gon
dolva az országos érdekre, nem gon
dolva arra, hogy ilyen alacsony vám
tételek mellett Franciaország tö
megtermelőinek esünk áldozatul.

Amikor pedig a magyar és osz
trák szőlősgazdakörök ezeket a csel
vetéseket ellensúlyozva együttes 
kórusban hangoztatták a 20 frtos 
szerződéses vámnak, mint minimum
nak fentartását, az olaszok hagyo
mányos furfangja legott szőnyegre 
hozta a bevitelnek félmillió hekto
literre való leszorítását, és esetleges 
kontingentálását az állítólag nólkii- 
lözhetlen borjavitási célok kedvéért. 
Most pedig már hajlandók lennének 
ezekre a finomabb olasz fajborokra 
mérsékelten magasabb vámokat is 
elfogadni és a szeszfokok alkalma
zásánál is engedményeket tenni.

| Czéljuk az, hogy ezáltal megbont
sák a bortermelők érdekközösségét, 
lanyhitsák az agitáció erejét és elő
készítsék azt az eredményt, amely 
reájuk nézve ismét csak a teljes si
kert, ránk nézve a teljes becsapást 
jelentené. Látják ugyanis, hogy Ma
gyarország olcsó homoki kultúrájá

val. amely a legkitűnőbb szőlőfajok 
i útján az « boraiknál feltétlenül jobb 
j  borokat produkál, a versenyt sokáig 
i már nem tarthatják, 

j  Egyedüli érdekük tehát most csakis 
tartalmas fajboraiknak bejuttatásá
ban áll. S azt is igen jól tudják, 
miszerint ezeknek a magyar hogyi 
fajborokkal való keverése a 15 fo
rintos vámot is elbírná és leverné 
első minőségű hegyvidékeink borait. 
A tokaji hegyvidék pedig még 20 
forintos vám mellett is leveretnék 
keverésre behozott legjobb minőségű 
s mégis olcsó termékeikkel. Végre 
tudják, hogy ha ők Ausztriát is el
látják ezekkel a szeszezett s keve
résre alkalmas boraikkal, onnan is 
kiszorítják Magyarországnak első 
rangu borfajait.

így részesülne Olaszország újra s 
pedig minden ellenszolgáltatás nél
kül abban a megújított kiváltság
ban, hogy azon termelését, amely 
a mai viszonyok szerint még ki vi
tel képes, közös vámterületünkön biz
tosan elhelyezhesse, mivel az ő köny- 
nyű borainak elejtése nem jelentene 
szerződéses engedményt, miután az 
a termelési verseny kényszerű hatá
sának következménye.

Ne örüljünk még tehát á'talános 
tarifatervezetünk 60 koronás vám
tételének. de legyen résen szőlő- 
gazdatársadalmunk, hogy életbevágó 
érdekeit intéző politikusaink el ne 
ejthessék s az ilyen czélzatoknak a 
pozsonyi szőlészeti kongresszus ha- 
1 áro zata értelmében a legkérlelhe
tetlenebb szociális akciót vesse elle
nébe.

fiz iparososztály bajai.
I r ta :  Hérlcz Sándor.

I.
A nyílt levél, mely e lapok nyol

cadik számában Dókus Gyula úrhoz 
volt címezve, csekélységemet is 
annyira érinti, hogy e levél Írója. 
Főző József barátom engem is em
lít az iparosok önkópző egylete ide
jéből. amidőn velem az iparos és 
ipar fejlődéséről beszélgetett, hogy 
legalább ezen kör nevelte iparos 
ifjak gazdagabb szakismeretekkel, 
szilárdabb jellem és tudvágygyal ha
ladnak majd tovább kijelölt útjok- 
ban.— hogy azonban e szép megva
lósulásnak útjában állott az ama 
időben ragályos képzelődós, mely 
mindenben ami jó és üdvös is. ál 
lám felforgató szocializmust látott. 
Hát bizony beteg testnél egészség
telen a képzelődés is. De föltéve, 
hogy az iparosok önképző köre üd
vös intencióját meg nem gátolja 
semminemű „ukáz" és sikerűi idő- 
küzünkint szakelőadások és hasz
nos tanításokkal úgy az ifjú, vala
mint részben az Önálló iparosok 
szaktudását is fejleszteni: az iparos 
osztály, ha szőkébb körben is, elér
hette volna-e ezen az utón, valaha 
a remélt szebb időket? Én ezen 
hosszú időköz alatt, az adott viszo
nyokból levonva a konzekvenciát, 
arról győződtem meg. hogy nem. 
Mert terméketlen ott a tudás és ta
pasztalás, ahol termő talaja nincs, 
ahol korrumpáló fertőző bacillussal 
telve a vegetációhoz szükséges le
vegő.

A nyílt levélben Főző József ba
rátom által felhozottaknak igazsá
gos és helyes boncolgatása elől nem 
zárkózom ugyan el. de az utak töm
kelegében Keresve azt a tisztást, a 
melyről egy szebb jövőre való ki
látás derülne a magyar iparos osz
tályra; nem csak a szakiskolák, ve
zető tanítók, szaklapok és ehez ha
sonlóktól, hanem leginkább és fő
képen az ipartörvénynek e téren fon 
tosabb, minden körülményre gondo
san körültekintő revíziójától várom, 
amely megvédje az iparost, hogy 
fejlődhessen az ipar, amely határt 
szabjon a szaktudás és az üzérkedő 
tudatlanság közt.

Mert bizony jelenlegi ipartörvé
nyünk gyönge biztosítékot nyújt az 
ipar fejlődésére, valamint az iparos 
tisztességes megélhetésére, aminek

természetes következménye az ipar 
hanyatlása, visszafejlődése, és ez az, 
ami gondolkodóba ejti és vissza ri 
asztja a szülőt attól, hogy gyerme
két egy bizonytalan jövőnek dobja 
oda. ahol a tiszteletre és megélhe
tésre oly mostoha a kilátás.

Bizonyára sokan túlzottnak vélik 
ezen állításomat, pedig úgy van. A 
tisztességes ipar és iparos degenerá
lódik, mert manapság, mint a tisza- 
parti virág, egy nap alatt terem és 
szűnik meg, a tauonc és segéd gya
korló éveinek száma, hogy másnap 
gomba módjára mint mester buk
kanjanak elő. Ez bizonyára sokak 
előtt megfoghatatlan, pedig a je
lenlegi ipartörvény égisze alatt úgy 
van. Ily indiviumok pedig bizonyá
ra nem nagyon fejlesztik sem az 
ipart, sem az iparos iránt való bi
zalmat és tiszteletet. Itt élek Főző 
József barátom sravaival: »pedig de 
szép is a szép ipar« és mennyire ér
demes a tiszteletre.

»Alkalom szüli a tolvajt« tartja 
a közmondás, hát adott-e valaha 
valami nagyobb alkalmat a tolvaj- 
lásra, mint a jelenlegi ipartörvény. 
Egy iparos ma, aki egy egészéletet 
szentelt iparának, hogy tudását tö
kéletesítse, tanuló éveiben tűrt, szen
vedett, segéd korában csekély fize
tése mellett nélkülözött, sőt nem 
ritkán koplalt is, csak azért hogy 
kellő szaktudást szerezve, ha önál
lósítja magát, szorgalmával és szak
tudásának lánczolatos fejlesztésével 
tisztességes otthont és megélhetést 
szerez majd magának, és ime a je 
lenlegi ipartörvény orvé alatt jön 
egy ű..ór és mind ama szép remény
re jogosult, hosszú időn át szerzett 
szaktudást tünkre silányitja, mert 
egy nap alatt bármely mesterséget 
elharácsolni jogosult. Aztán »akad 
kutya a korpára1* mert a szükség tör - 
vényt és ambitiót is ront a tönkre 
silány itott szegény iparosban. a,z 
iparos zsírján igazságtalanéi önkény- 
kedő űzér pedig pedig úgyszólván 
az összes állami segélyeket is okkal, 
móddal és furfanggal a maga mal
mára hajtja.

Hiszen Béesben az alsóausztriai 
ipar egyesület múlt év október 
24-ikén tartott plenáris ülésének 
felolvasásából kitűnik, hrnry a hazai 
ipart, a magyar kormánv 167 külöm- 
böző ipar vállalatban 9,769,000 ko
ronával segélyezte, amelyből bizo
nyára a kis ipar alig ha egy fillért is 
látott. 1900-baii ugyanezen a címen
3.574.000 koronát mutat ki, amely
ből 2.171,000 kor. ipar oktatásra.
1.250.000 kor. iparfejlesztésre, 153000 
koronát munkás védelemre fordított 
a magyar kormány. Ezekből láthatja 
tehát Főző József barátom is, hogy 
a magyar kormány, az általa atn.i 
nyílt levélben hangoztatott ipar
oktatási ezélokra óriási összeget, ál
doz, és vajon az ipar és iparosok 
helyzete javult-e bármely részben 
is az iparoktatásra fordított ezen je
lentékeny összeg után ? vagy leg
alább van-e arra kilátás? En azt 
mondom, hogy nincs, és a jelenlegi 
körülmények között nem is lesz, 
még akkor sem, ha a kormány kincs
tárának összes pénzkészletét is ez 
úton áldozná fel, mert a je ’enlegi 
ipartörvény mellett a helyzet olyan, 
mint ha valamely helyen nagyon el 
van terjedve a patkány és kipusz- 
titúsára vizet öntenek az észlelt 
üregbe, a viz azonban valamely fe
neketlen irányba szalad, a mely ki
apaszthatja a kútnak minden vizét, 
a patkány pedig pusztít tovább, 
mindaddig, mig valamely alkalmas 
pusztító szerrel nem hágnak a nya
kára. Ha ugyan addig végpusztulás 
nem éri az ipar és iparos osztály
nak már amúgy i$ hiányos és sze 
gényes élés kamráját. Mert hát „sze
gény embernek szegény a szeren
cséje" ez a közmondás nagyon is reá 
illik a jelenlegi ipartörvény alatt 
görnyedő iparos osztályra, mely meg
ragad nyomorgó helyzetében min 
den kínálkozó alkalmat, hogy kie
melkedjék az ingoványból, amelyben 
tesped, de bizony mindenben és min
denhol szegény a szerencséje. Sú~
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toraljaujhelybeu is pld. megragadva 
a szövetkezeti eszmét, mint valami 
mentő eszközt, szövetkezetét alakí
tott.

Hisz annyi biztató remény, oly 
sok kedvezmény, Ígéret és a jó ég 
tudja mi mindenféle kecsegtetés 
hangzott minden oldalról az iparos 
osztály leié. Bizalointeljes remény 
és örömmel tervezett tehát egy álta
lános iparárucsarnokot, a hol a kü
lönféle ipartermékek, illetve gyárt
mányok, csoportosítva a vevő kö
zönség keresletének rendelkezésére 
bocsáttatnának, mert csak úgy le
hetne a parlagon heverő szaktudást 
csoportosítva, a • vevő közönségnek 
bemutatni, ami egy úttal megnyitná 
és fejlesztené a versenyt is a szak- 
iparosok között. S itt ismét haszná
lom Főző József barátom ama mon
dását, hogy nemcsak a nagyok és 
tudósok, hanem a szónaboglyán álló 
paraszt is tud sokszor okosat mon
dani és cselekedni, amit érdemes 
meghallgatni és megfigyelni.

Az iparárucsarnok üdvös és hasz
nos intentióját a Felsőmagyarországi 
Hírlap m. é. első számában is, már 
elégé bőven körül Írtam, ez alka
lommal még csak azt jegyzem meg, 
hogy az iparáru csarnokok létesítő
vel az egyetemes hazai ipar jelleg 
és minőségben országos organizátiót 
is nyerhetne. T. i. a mint hazánk 
megyékre lévén osztva, minden egyes 
megyéről tudva van, hogy minő a 
lakossága, a nyelve, tájszólása, ter
melése, viselete, stb ? épen úgy tud
hatnánk az iparcsarnokokban cso
portosított ipari termékek révén, az 
egyes megyéknek és ezzel hazánk 
egyetemes iparáról is pontosan tájé
kozódni. S én úgy vélekedem, hogy 
e téren sokkal termékenyebb talajra 
hulna az állam pénzmagja, mint hol
mi »Turul« czégek és hasonló vál
lalatok és üzérkedők talajára.

Nyilatkozat. A sátoraljaújhelyi ipar
testületnek múlt számunkban közölt 
nyilatkozatából az olvasható ki, mint
ha Turay János úr nyilatkozatának 
fogalmazását szerkesztőségünknek 
tulajdonítaná. Kijelentjük, hogy a 
közönség köréből c. rovattal a kia
dóhivatal rendelkezik ép úgy mint 
a nyilttérrel, s igy mi a nyilatko
zatot csak megjelenése után olvas
tuk, abban semmi részünk nem volt. 
Szükségesnek tartottuk ezt megje
gyezni, mert nem akarunk magunk 
ellen olyan látszatot kelteni, mintha 
titkosan intrigálnánk az ipartestület 
ellen. Hisszük külömben, hogy ed
digi működésünk nem adhatott okot 
az ipartestületnek ilyen feltevésre.

A szerkesztőség.

Válasz
a Zemplén „hegyvidéki actió" re 

flex ió jára .
Tekintetes Szerkesztő úr!

Becses lapjának ez évi 6. számá
ban a ruthén akció kérdésében meg
jelent közleményemre a Zemplén 
10. száma „hegyvidéki actió" cim 
alatt bizonyos kritika- és cáfolattal 
felelt, a miről — miután a szóban 
levő lapnak rendes és állandó olva
sója nem vagyok — csak most má
sok figyelmeztetésére és igy későb
ben vettem tudomást.

Legyen szabad tehát becses lapja 
hasábjain a kérdéses kritikára és 
cáfolatra szerény válaszaimat rövi
den megadni és pedig a követke
zőkben:

Ezen viszonválaszra nem annyira 
a megeresztett cáfolat vagy kritika 
súlya, mint inkább a közérdekű ügy 
fontossága késztet, hogy a sa
játos támadással és cáfolattal szem
ben némi észrevételeimet megte- 
gyem.

A támadó lap közleményemet és 
annak intentióját úgy látszik vagy 
meg nem értette, vagy talán szán
dékosan megérteni egyáltalában nem 
is akarta, mert a helyett, hogy az 
ügygyei objective foglalkozott vol
na," egyszerűen belekap az aláírá
somnak használt „ruthén barát" szó-

F E L S O M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P Szombat, febr, 13.
ba és abból igazán nemcsak bizo
nyos gyanúsítást, hanem egész poli
tikai tanulmányt igyekszik kihozni, 
mert az szerinte — úgymond -- 
faji elkülönítést jelent; pedig hát 
közleményemben még csak fia sin
csen ilyen fajta gondolatnak, s azt 
hiszem, hogy abból, de főleg annak 
végig vonuló szelleme és irányából, 
olyat még a legmerészebb akarat és 
szándékosság mellett se lehetne ki 
olvasni, de különben is az ügynek 
ilyen alapon való megdöntése, a je 
len esetben — és fenálló szituációk 
közepette — igazán céltóvesztett 
dolog.

Hogy ón a „ruthén" jelzőt hasz
náltam, azt se nem faji, se nem 
más politikai viszketegségből tettein, 
mert hiszen ez nálam teljesen ki 
van zárva, de tettem azt tisztán 
azért, mert ezen ügy a legfelsőbb 
helyen is — a honnan kiindúlt és a 
honnan hosszú évek óta szervezve 
lön — „ruthén akció" cim alatt szere
pel és azt mai napig máskép ne
vezni nem is hallottam sem hivata
losan, sem az irányadó sajtó utján ; 
lehet, hogy most másképen fog el- 
kereszteltetni és akkor majd ón is 
a, szerint fogom nevezni, és pedig a 
legnagyobb készséggel, inért hiszen 
nekem a cim ellen semmi kifogá
som nincsen, — nem is lehet.

Azért kérem szívesen, ne méltóz- 
tassók az egyes szavaknak philoso- 
phiai elmagyarázásánál az ilyen fon
tos ügyen csak úgy keresztül hajtani 
s az olvasó közönséggel azt akarni 
elhitetni, mintha a közleményemben 
állítottak semmi alappal nem bírná
nak és mintha semmi másra, mint az 
érdekelteknek meggyanusitására irá
nyultak volna.

Hát már ebben engedelmet kérek 
és pedig igen nagyot, mert ilyet 
előzményes vagy alapos tudás nél
kül állítani egy kicsit erős dolog 
talán, annál is inkább, a mennyiben 
azt másról is fel kell tenni, hogy 
t. i. ha valaki valamit állít, külö
nösen ilyen utón és formában, azt 
bizonyosan tudja igazolni is.

Es, habár nem is határozottan, 
hanem a mint a sorokból is kitűnik, 
— bizonyos fentartással jeleztem 
közleményemben a kérdéses telepí
téseket, — azért annak valódiságát 
azonnal tudnám igazolni és meg is 
tenném a támadó lap kedvéért, de 
csak azért nem teszem és nem te
hetem, mert a dolog ez idő szerint 
még korai, miután a kirendeltség 
tényleges működését még meg nem 
kezdette.

De hogy a terv — említettem — 
érdekeltek által régen, csaknem egy 
óv óta készül, s a lépések minden 
irányban meg vannak téve, annyi 
bizonyos, de sőt egész pozitiv tudo
másom van arról is, hogy az idegen 
külföldnek melyik vidékéről, s melv 
népe van avisálva és minő vásárlási, 
vagy parcellázási feltételek mellett.

Hogy vájjon a kirendeltségnek és 
általában az intéző köröknek, van-é 
erről valami tudomásuk? azt nem 
tudom.

Lehet, sőt valószínű, hogy nin
csen, és épen azért láttam jónak és 
szükségesnek a dolgot jóelőre jelezni, 
nehogy ezen kész nagy tervvel an
nak idején váratlanúl és készület- 
lenül lepessenek meg s a végeredmény 
esetleg kellő informáczió hiányában 
kétes irányt vehetne, miután a köz
ponti úgynevezett véleményező bi
zottság a felvidék mindenféle kö
rülményeivel úgy sem ismerős

Ezeket kívántam a cáfolat, részint 
félreértés, részint indokolatlanság 
szülte egyes részeire megjegyezni, 
miről is egyéb idevágó dolgok és 
tartozandóságokról rövid idő múlva 
maguk a nyilvánossá válandó té
nyek fognak beszólni és tanúskodni.

Aki volt.

Az állami tisztviselők fizetésrende
zéséről szóló törvényjavaslatot ina 
beterjesztette a kormány a képvi
selőházhoz. A függetlenségi párt 
követeli, hogy a katonai javaslatok 
tárgyalásának megszakításával a jö

vő héten tárgyalják le ezt a tör
vényt, de úgy hisszük, hogy a kor
mány nem fog beleegyezni, mert a 
fizetésemelést nem akarja komolyan 
s csak pressiónak akarja használni, 
hogy a függetlenségi párt obstruk- 
ciója ollen zúdítsa a tisztviselőket. 
De reméljük, hogy a tisztviselők 
nem engedik becsapatni magukat.

A  M E G Y E  É S  A  V Á R O S .

Az árvakassza ügyében múlt szá
munk tévesen említette, hogy a 
pénztárvizsgálatok jkönyvei a me
gyei levéltárból tűntek volna el, mert 
azok a jegyzőkönyvek az irattárban 
voltak. . íondják külömben, hogy 
meg vannak a jegyzőkönyvek, sőt 
elő tudták volna adni a közigazga
tási bizottság számára is, de nem 
kérték az irattárból. Hát ez különös: 
mórt nem kérték, s ha nem kérték, 
miért jelentették a bizottságnak, hogy 
nincsenek meg?

Városi közgyűlés.
Sátoraljaújhely város képviselő

testülete tegnap, febr. 13-án délután 
Székely Elek polgármester elnöklete 
alatt népes, rendes közgyűlést tar
tott, mely az eddiginél élénkebb 
hangulatban 3 órától este fél 7 óráig 
húzódott.

Az elnöklő polgármester napirend 
előtt két fontos ügyet hozott sző
nyegre.

Első a sajtóban felvetett ama 
kérdés volt, hogy a városi tanács 
és képviselőtestület hasson oda, 
hogy a közkórházi és törvényszéki 
építkezésnél a helybeli iparosok és 
anyagtermelők érdekei megvódesse- 
nek. Minthogy a közkórházi építke
zésre a vállalati árlejtés 12-én már 
megtörtént a nélkül, hogy az újhe
lyi iparosok vállalati szindikátussá 
tömörülhettek és az építkezés elnye
réséért önmaguk sikeresen pályáz
hattak volna, nem maradt egyéb 
hátra, mint felkérni a vármegye 
alispánját és a kórházi választmányt, 
miszerint találjanak módot arra, 
hogy a leendő vállalkozó iparosain
kat jogos ok nélkül ne mellőzze és 
ne mellőzhesse. A polgármester, dr. 
Sebőn Vilmos, id. Meczner Gyula, 
dr. Hornyay Béla, dr. Fried Lajos, 
Némethy Bertalan és Hóricz Sándor 
hozzászólása után a közgyűlés ily 
értelemben határozott.

Bejelentette továbbá a polgármes
ter, hogy közte és a pűgyigazgató- 
ság közt hatásköri differenciák kelet
keztek. A p. ti. igazgatóság u. i. 
saját kiküldöttjeivel a város házi 
pénztárát megvizsgáltatni kívánja, 
amit ő megtagadott és ellenállása 
folytán a p. ü. igazgatóság panaszt 
tett a főispánnál, ki az 1889. XXVIII. 
t.-cz. 11. §-ára utalva utasította pol
gármestert, hogy a p. ii. igazgató
ság kívánsága elé gátat ne vessen. 
Ó azonban, mivel az idézett 11. § 
nem jogosítja fel a p. ü. igazgató
ságot a város egész házi pénztárá
nak megvizsgálására, hanem csak 
az állami, megyei és községi egye
nes és közvetett adók ressortját 
említi, jelentést tett a főispánhoz,

1 Hogy ő a város Önkormányzatát vé- 
! deni köteles és addig, inig a kép
viselőtestülettől ellenkező utasítást 
nem kap, a házi pénztár célzott 
vizsgálatába bele nem egyezhetik.

Jelentette egyúttal, hogy a pénz
ügy igazgatóság az adóügyosztály 
restanciáinak orvoslását sürgeti.

! Minthogy a bajok túlnyomó részben 
! a nagyközség idejéből háramlottak 
; át s a betegeskedő Rakmányi János 
volt adótanácsos alatt helyrehozhatók 
nem voltak és az adótanácsosi állás 
helyett kreált 2 számtiszti állás sem 
volt még betölthető, mert a szerve
zeti szabályrendelet még a minisz
tériumban fekszik, ennél fogva fel
hatalmazást kér, hogy négy hó 
napra 70—70 kor. havi dij mellett 
két kisegítő erőt alkalmazhasson, 
kiknek segítségével az adóügyosz
tály agendái teljes rendbe fognak 
jönni. A polgármesteri előterjesztés

mindkét része helyeseltetek és el
fogadtatott.

A közégeszségügyi bizottságnak a 
köztisztaság érdekében készült elő
terjesztése fontosságánál fogva kü
lön gyűlés napirendjére fog tűzetni.

A községi közmunkaváltsdg meg
állapítása tárgyában az adóügyosz
tály javaslatát a p. ű bizottság el
fogadta. A közgyűlésen elfogadását 
ellenezte Némethy Bertalan, mert az 
1903. évi budgetben a közmunkákra 
4000 K. szükséglet fedezésére tel
jesen elegendő összeg: 5300 ko
rona szerepel, a most ajánlott meg
állapítás pedig már 6781 Kor.-ra 
rúg. holott ily nagy összegre szük
ség nincs és ezért a váltság egység
árai a lakosság teherkünnyitésáre 
leszállithatók lennének. Kifogásolja 
továbbá, hogy a küzmunkaváltságról 
szoló úti törvény és megyei szabály- 
rendeletben előirt, úgy a szükségleti 
mint fedezeti részében részletezett 
és tüzetesen indokolt költségvetés 
sem eddig, sem most nem készült. 
A pmesterrel szemben, ki szerint a 
kiadásokat előre tudni nem lehet (?!) 
idb. Meczner Gyula igazat ad a fel
szólalónak, mert a közmunkaváltság 
hovaforditását a képviselőtestület 
előtt) műszakilag és számszerűen 
előzetesen igazolni kell és azért 
ajánlja, hogy a 6781 K. kivetés most 
elfogadtassák, de mondassák ki, hogy 
abból mit sem szabad elkölteni, mig 
a czélba vett és műszakilag költség- 
vetéselendő közmunkák végrehajtá
sára a közgyűlés engedélye ki nem 
kéretik. Tekintettel arra, hogy egy 
helytelen gyakorlatot egy csapásra 
megjavítani nem lehet, felszólaló a 
Meczner javaslatában megnyugodott 
és a közgyűlés igy határozott.

Tér és idő szűke miatt a gyűlés 
egyébb tárgyairól legközelebb refe
rálunk, Most még csak annyit, hogy 
a Kossuthszobor helye dolgában a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
már közölt bizottsági javaslatot, s 
igy a napi piacz torét át nem engedi, 
hanem a szobrot az insurgensemlék 
helyére kéri állítani, viszont ennek 
áthelyezésére ,felajánl két* igen 
megfelelő helyet. A hitelesítő ülés 
18-án d. u. 3 órakor lesz.

>€gy nagymthályi járásidnak
Vigasztalás.

Ezen lap múlt számában egy jóhi
szemű adófizető és szavazó polgár
társunk azon panaszkodott, hogy a 
nagymihályi járás  igen gyakran le
hetetlenné válik. Ezért ogv magyar 
adófizetőhöz illő alázatossággal, vagy 
legalább is tisztelettudással fordul 
képviselőhöz, főispánhoz stb. stb. úr
hoz, azon kéréssel, hogy a civili
záció, a hazafiság és a szolgabiré 
érdekében a járásbeli utakat javít
sák.

Kétségbe se vonjuk, hogy ezen 
kívánsága nagyon is méltányos és 
mindenféleképen igen megokolt. Hi
szen azok a szegény adófizetők 
legalább is annyit megérdemelnének 
a vármegyétől és államtól sok, sok 
adójuk fejében, hogy roskadozásig 
nehéz igájukat sima utón húzhas
sák Ezek előrebocsájtása után tehát 
bizton elhiheti panaszttevő, azaz 
danaszkodó bajtársunk, hogy igaz, 
tiszta szívből kívánom, hogy felszó
lalását a kellő siker kövesse.

Ámde abban, hogy az óhajtott 
siker tényleg be is fog következni, 
tapasztalatainkra támaszkodva, na
gyon is kétkedem. Mert az állam- 
bölcseség (legalább i s : a magyar) 
azt parancsolja, hogy annak, aki 
követel, p. o. az osztrák, mindent 
oda kell adni, de annak, aki csak 
kér, p. o. a magyar adófizető, még 
egy hajszálnyit sem. Sőt mennél aka- 
ratosabbán kér, annál jobban kell 
nyúzni. (Amiért csak kér és nem kö
vetel !)

A megyei bölcsesség pedig (ha 
ilyen is létezik) szintén az államinak 
nyomdokában halad, Különösen a 
mi, úgynevezett vezórvármogyónk- 
ben, ahol a legsimább ut csak a 
— gyámpénztárhoz vezetett, de
sajna, már az is meggüröngyüsödütt



Ezért ha orvoslást nem kap, ve-( -  Miniszteri elismerés. A m. kir.l — Málczai úri társaság I. hó lő- ahol számadó juhász. Ennek az ér-
gye t. bajtárs. vigasztalásul, hogy pénzügyminiszter Mohimninyi Géza I ón az ottani fürdő táncztermóben, demnek jutalmát osztotta ki e hó 
nemcsak önük nagyinihályi járás-lm. kir.* adóhivatali pénztárnoknak, a Sátoraljaújhelyben felállítandó 12-én Barthos .József főszolgabíró 
beliek úsznak a szárazon és Ünhi-1 Rraczian Farkas István in. kir. pénz- Kossuth szobor javára táncmulatsá- V ily községe hazánál \ ily, Y itány 
bájuk nélkül járnak rósz utakon, I ügyi számvizsgálónak és Szeles Gá- got rendez. község lakosai s az uradalom liszti-
hanem mi bodrogköziek is. A többi- bor m. kir. adóhivatali ellenőrnek a — A Tolcsváii felállítandó Kossuth- karának részvételével. A föszolga- 
rol nem is szólva, csupán azon ogv! vármegyei pénztárak és számvevő- j szobor javára Tolcsván a »Korona« bíró szép beszéd kíséretében nyuj- 
uttestet nézze egyszer meg. melv aj ségi kezelés állami kezelésbe való szálloda termeiben folyó hó 22-én tóttá át a földmivelési miniszter 
megye fővárosából Alsó-Felsőberécz-1 átvétele alkalmával kifejtett mun-1 táncmulatságot rendeznek. arany rámába foglalt kitüntető elis-
ki. II. Szög. Vajdácska és Lukára kásságuk és példás ügybuzgalmuk-] — A szinnai járás ifjúsága Szinnán mérését és öt darab busz koronás
vezet, rögtön meggyőződik, hogy ért elismerését nyilvánította. f. évi február hó 17-én Grűnstein aranyat, ügy a kitüntetett, mint a
mi sokkal rosszabbul állunk, mint — A betörésekről úgy látszik ál-! vendéglőjének nagytermében jóté- közönség nagy részének szemeit
maguk. ! landó rovatot kell nyitnunk. Nem konvcélú zártkörű táncmulatságot örümkünynyekkel telten láttuk csil-

Már pedig, ha mi, kik ugyszólva j  Inába emlegetik a hatósági körök, j renoez. , lógni. Az ünnepélynél jelen volt
a vármegye keblében élünk és a hogy Ujliely mily szépen halad. A — A „Tokaji Polgári Énekkar* Vily község ref. leluósze is. 
megyei főváros gyomrát majdnem betörések terén igazán nagy város február hó 21-én Tokajban az — Megrendítő szerencsétlenség hi-
egyediil tápláljuk, a vármegyei urak ke/dünk lenni. A rendőrség pedig i Aranysas-szálló összes termeiben, rét vettük Kohanóez községből. Egy
megkővesült szivéből egy kavicsot vagy alszik, vagy kevés avagy ta- részben a tokaji szegény árvagyer- napszámos fiával egyetemben e hó

# sem eszünk és fényétől egyetlen-1 Ián 'mind a két hiányban szenved, inekek felruházására, hangverseny- 7-én Josefovits Jakab répavermébe 
egy sugarat sem kapunk útjaink! Nem gondolkoznak e felől ott a nyel összekötött, zártkörű bátyus mentek a marha részére répát 
javításához, akkor az önök reménye városházán ? J tancvigalmat rendez. szedni, Az apa a nyíláshoz dobálta
még sokkal jogosulatlanabb. 1 Febr. (i ára virradt éjjel a helybeli — Köszö et nyilvánítás. Az ipartes- azokat, honnan a fia meg ki a sza-

Kiizdve küzdjünk és bízva bizzunk orth. i/.r. templomba törtek és a z ; tillet elnöksége köszönetét mond badba. A több napig tartó esőzés 
tehát tovább is azon kecsegtető re- ima zékek fiókjában volt imádsági mindazoknak, akik a f. hó elsőjén folytán a föld meglazult s éppen 
ményben, hogy ha mi az adófizetést! eszközüket dézsmálták meg. A t«‘t- j — elszegényedett iparosok felségé- abban az időben összeomlott rájuk 
végnapjainkig bírni fogjuk, akkor test nyomozzák. Betörőink e szerint1 lyezésére — rendezett ipartestületi s a szerencsétleneket maga alá te- 
unokáink talán jobb utakon fognak | korszerűen liberálisak. Nem ismernek balon részt vettek, jegyeiket meg- mette. Daczára hogy a falu lakossága 
járni. felekezeti külömbségtít. egymásután j  váltották és felülfi/ettek. a legnagyobb erőfeszítés mellett

Egy bodrogközi járási. előszeretettel keresik fel a külöm-j A jegy megváltás és feliiltízotés igyekezettőket kiszabadítani, még-
w  n thu Mililn« 1 homoairii! 1)0550 templemokat. Ok a kor szin-1 óimén befolyt 203 koronát követke- sem voltak képesek azt elérni. Az 

járás tőszolgabirája ntost tölti be | vonalán állanak. Ilikor mondhatjuk | zőkben WUgtázra: apát halva húzlak ki. akin az orrosi
közszolgálata 25-ik esztendejét és \ mí'“ » J ;*«  rendőrségtől >Grof Hadik Béla 20 K, Uokus boncolás a rnegfuladast konstatálta
ebből az alkolomból nagyszámú ti«-  “  A ^ s a .  azmtarsulat Gyula, dr. Búza Barna Wtdder míg fia szerencsére an y ilas mellett
telő! február lO-én jubiláns Ünnepélyt | Kamjalkyigazgató előlegez jelen., Gyula, Jesztrebszky J . 10-10 k. áll. tt, súlyos zuzodasi sebeket szén- 
rendeznek, melynek programinja a | ^f." ,s“ r!nt. folytatja _ az elvállalt. Behyna Kálmán 8 K. Orot* Mihály vedelt, de mégis eleiben maradt, 
következő- I teli előadásokat.-R rjoyo  heten ha- frivr^ehvartzbart L ipot, Gscrnyiczki A bonczolast I)r. Szekerák János

l) Reueel 9 órakor hálaadó isten rom operett előadás lesz. Szerdán | István Dénárt Imre, Zinner Henrik, körorvos és dr. Ligeti Albert kórházi 
tisztelet a rém. kath. templomban «Ni«be- újdonság csütörtökön .Va-jRéz Gyula 5 - 5  K. Armágyi János, orvosok végezték Rontsinszky Mik- 
21 A homonnai kaszinó diszülésn "»»hegedű és bzép Galatbea., péti-! Bokor József, Behyna testvérük, los kir. albtru, a fenyitő osstálv ve- 
d e 10 órakor 81 A Stefánia szál tülie" »Kornovillei harangok.« A ze- Szakácsy Károly, Schweiger Ignátz zetője és Deusz Sándor jegyző a 
ló emeleti nagytermében ünnepi ndt a kasszái 84. gyalogezred zene-; 4 - 4  K. Friss Vilmos, Tttray János, bonczolási jegyzőkönyveket a sün- 
gyűlés, melyen a jubiláns főszolga- kara szolgáltatja. Jegyek ezen elő-j Bremer Hermann, /tibay György, helyen fölvették és széleskörű nyo- 
birót üdvözölni fogják a járás kü- ad«sokra kedden, február 17-én vall-1 dr. l'rted Samu. Sebőn Sándor, Sze- mozast végeztek annak a megállapi- 
zönsége, Hunionná város képviselő-1 hatók. “ színházi pénztárnál, l Woly Imre, Deittsch Adolf, Kótics tilsára, hogy kit terhel a felelősség,
testületé és a járási községi és kör-1 — A satorajjaujhelyl varos kaszinó István 3—3 K, Fazekas József Gyű- _  joghallgató ügyvédi irodában,
jegyzők 4) A jelentkezett küldött-111 varos színházban februar ho 21-en lay Lajos, Roth Lajos, Damosko J. esetleg vidéken körjegyzőnél alkui-
ségek tisztelgése a kaszinó helyisé-1 zártkörű táncestét rendez. I Kovalcsik János, Wessely Mór, Fried- utazást keres. Cim a k'iadó hivatal-
getben a kővetkező sorrendben: A , “  A CaroMneura leánynevelő m-1 mann Lajos, 'Fried Vilmos Dudás bán. 
homonnai róni. kath. esperes! kerti- “ zet polgárt leányiskolájának III. Karoly, Bacskovszky Bertalan dr. .. ,
let lelkész! kara. A^lmmonuaL-cgye ,«» IV .osató lyu  tanuló, folyt. év. . Batioczy Kal.nan B.lanovtts István,
sült. prot, egyház presbytériuroaA feb.r'!ar 1,0 22-én es 23-an az m e- Klem zidor Wths Róbert, Balog K U Ž U  A / - ,U A b A ( j r .
homonnai izr hitközség. A ltomon- “ ‘ I könyvtár utvára farsangi eo-> l ein Domokos Imre, ifj Meozner
nai m. kirT áll. f-kéreskedelmi és adást rendeznek-Jleleph d íj: első Gyula. Rimar József, Engelbort *  A Zempléltntegyei Gazdasági Egyc- 
polgári iskola tanári kara. A ho-l !,aP ,? korona második nap l kor.: György Alexander \ tliiioa, Jaczko , ö|et f. évi január 30-ati a cukorrépa 
monnai in. kir. áll. faipari szakiak. Isk? las gyermekeknek, kik azonban József Székely Elek, rótli András, tormelés ügyében ért -k,-zletet tar- 
felügyelő bizottsága és tanári kara.: wak a második napon jöhetnek. 40 fii., 2 - 2  K Metzenstein, Fned Meny- toU a tern* f 6k u aM1.t.ncsi „ vlir 
5) Küzebéd a Stefánia szálloda tér Kezdete délután o es fel érakor. .[fart, Zboray Bela. Nemes József, képviselőinek jelenlétében. Amcnv- 
meiben délután 1 érakor. Az ünnep-1 Jegyek elore válthatok az mtezet-1 Hericz Sándor, Bérezik Nándor, „yjben a brüsseli convet.tió folytan 
lés iránti mozgalom a jubiláns forjber.a--d-ik-sfc-serembeiu---Programét-:| Dretltng Lajos, Pécsi Jeno, Horgo- j ma még taljesen bizonytalan a répa 
szolgabiré nagy népszerűségét iga- ■ lramvay .Galopp. Gabatts /on  nyt József, Zemlenyi Sándor, V\ er- a,.anak emeli« tlése, vagy esése, a 
zolja. i gorim előadja: PorUtem Lujza. 2. ner Miksa 1 -1  kor. gyár csakis 1 évre köt szerződést,
— liti bizottság megállapítása. Zetnp A szerencse mosolygása. L e\a\ J- Varannon az építendő protes- A r^|la árának megállapításánál te

lén vármegye alispánja a Sarospa- Jolán d lanczkarda lob tans templom alap javára február 8-ati kintetett a termelő terület nagy ki-
tak — Alsé-Bereczki vicinális küzút i \V '“ " S °R9™b'"-. “ " * kl1: a k? r. 4- az intelligenczia -  é!en Dioszeghy terjedésére a távolabbi termelőket
útibizottságát megalakítván, abba j ”Vs.elt ° gell®L '.'8J»h)k ogy tolvo- János foszolgabtroval — egy min- valamivel nagyobb kedvezményben
Sárosfalak városa részéről: Bálint. " asl,atl: -  Kzomélyek: I-oldessy „r : den tekintetben fényesén sikerült részesiti, Mli“ í a közelebbieket. -  
Dezső, Debreczeni Bertalan, Philipp ' uzesséry Ilona. -  Leama. Maris- magas színvonalon álló műkedvelőt Azonkívül kiköti, hogy agusztns 
Károly, Molnár János főbíró és Pav- k® Bauer Margit. -  Romvaiine, e oadast rendezett. Színre került 27-étől szept. 20-ig 1 kát. hold után 
letita Ferettez képviselőtestületi ta- Mariska nettje: Uécsy Irén -  l)a- Ostkv Gergelynek ..Buborékok- ez. , ,„m. érett répa beszolgáltassák,— 
gokat. Vajdácska községből: K e c s k é s » » n i t o w t e  Viola. — vigjatcka. A főszerep ok dr. Kohl- Értekezlet a jelen szerződést alapú. 
János, Farkas Lajos, Pásztor Ferenc, J ann* cseled: Kiszólt Jolán. -  o. monovios Ignaczne (Szidónia) Dm- c.itogadjil az2a, ho „  viszonyok 
Géresi Imre ós Kareti János. A hó- dalok. Zongorán előadja: szeghyJanosne, (Szeraftn) Dioszeghy jű,adtával a világpiaczi árakhoz ké-

fírreczkiközségből: Fekete János,! Repászky Margit, b Búcsú. Mono- János (Solmai) Bernath Bela (Rá- )est a répa ára Is emeltessék.
Leskó Ferenc, Boronkay Farkas,j «6- Eloa4jat Gerber Ida. t. flo- bai) es Bodor Gabor (Morosán), o y Malonyay Ferencz kívánatosnak
Ol.-hváry Miklós és Vaszij János j főzte meg Csibainé az eleven odaadással és precizitással dolgoztak tartja, hogy amennyiben a részvé-
községi képviselőket nevezte ki. A Liiekh . A kar. 8. ki szerepeiket, liogy a legkényesebb (] százalék osztalékot kan
munka-tervezet beosztása tárgyában en.,* lfna. Liszt V Előad- müizlós is teljes kielégítést nyer- nJ k a termelők is részesülienek né
f. é. február 14-én, Sárospatakon, J »k : Szilagyi Maria, Malarts.k Arán- tek. Emelték a színdarab hatását a mi ’kedve“ yben̂  Z?oFy Andií 
Barthos József főszolgabíró mint az ka- *?• A. ...Hat eszes bolond. bar- fényes színpad, berendezések es a óf kije|enti {  a tern/e|ők emt.
úti bizottság elnökének vezetése 2 » * ™ * ? *  ^  jogos kívánalmának teljesítését aján-
niellett értekezlet fog tartatni. Szemelj ek . Arlechin, bohocz. JuiisS tek. E darab többi szereplői Bodor ] • f • ie-aze-atósáLmak

. . U°na. -  Laura, költőnő: -Somogyi Gábornó (Malvin), Pajkossy Kor- v / ir,-§J n r  f .
H I W K I J  Ilona — Szuperba, divatárusnő: nélka. (özv. Sereczkiné) Kéler An- k(';retett hoo-v a róna felet vw-nii
* “ * * k * v .  Pótis Irén, — Buffó : Doros Valéria, na (GizellaJ, Zseltvay Margitka, (Arán- "sílift! N« i . J é- m .

— Áthelyezés. A in. kir. pénzügy- Kalmár: YVeinberger Blanka. — ka) Hobek Margitka (Relli ós Betti). kedvezmé„vt valamiift a m í S ° a !  '
miniszter Acz Gyula budapesti köz- fl rézsi, falusileány: Hlavathy Jolán. Füzesséry Pál (Béla), Lampel Nán- i. .n ^ . » . . . J , 1'
ponti díj- és illetékkiszabási hivatali 10- Népdalegyveleg. Erney. Énekli; dór (Robert), Csajda Jenő (Tamás), ' L - e«»línt7»li« l-í b' '
Azámtisztet a sátoraljaújhelyi magy. a kar. 11, Három a darm Tompa M. j (Jreozky Sándor. (Chupor A.) Hor- ^ ____   ̂  ̂ *
kir. pénzügy igazgatóság mellé ren- Szavalja: YVeinberger Blanka. 12. gonyi József (Hámor), Zákány Jó- A szerkeaztftsAcMiženiStei • 
delt számvevőséghez hasonminőség- Iniprovisation. Lichner. Előadja : lUi- zsef ^Gombos), Salgó Alfréd (Bangó), ®
ben áthelyezte, zesséry Ilona. Somogyi Izidor, (Adolf), és Gábor '

— Halálozás. Súlyos csapás érte --  A tokaji Rákóczy-szobor. To- János (András), kiegészítő mellék- vács Károly H él> LS egészságos' Ko*
Ligeti Arnold királyhelm czi telek- kajból Írják, hogy a Rákóczy-szo- szerepeikben mindannyian jelenté- ____________________________
könyvvezetőt, fia: Ligeti Sándor borbizottság legutóbb népes gyűlést kény tényezői voltak az előadás si- Kiadótulajdonos'
folyó hó 11-én életének 11-ik évé- tartott a városháza nagy tormében, kerének. Az összes bevétel a felül- J
ben hosszas szenvedés után el- melyen az eddigi védnökökön kivűl fizetésekkel együtt 800 korona és L A N D E S M A N N  M IK SA
hunyt. A mélyen sújtott szülők re- még D ó k u s  Gyula alispánt is meg- igv a költségek levonása után i s -------------------------------------------
menyének temetése e hó 12-én d. választották védnöknek. Tokaj vá- meglehetősen szép összeggel fog a A Csalogány-utczában egy ha-
e. 1) órakor ment végbe Kir.-Helme- ros Ő00 koronát adott a szobor cél- protestánsok templom alapja gyara- rom szoba előszoba konvha ka-
czen. jaira, Székely Károly ügyvéd pedig podni. , 1 ’ > 1 '

— Uj doktor juris. Révész Bódog, 40 koronát a kezdethez szükséges - 4 0  éves cseléd. Beillenók ez a mara, pincze és spajz, meg fatar-
földink. a kolozsvári tud. egyetemen kiadásokhoz. Ez alkalomból is fel- két szó vezércikknek a mai cseléd tóból áló IciJc&S, külön udvarr.u
letette a jogtudori szigorlatot ki hívjuk a megyei pénzintézek figyel- viszonyok között. — Pedig Tamás . •  «/ iqíYí a 1 -\
tűnő sikerrel jegyzőkönyvi dicséret inét a Bákóczy-szoboralap támoga- András 40 esztendőt szolgál már k,adó’ U D J év május 1-tol.
mellett. tása végett. gróf Károlyi László vilyi pusztáján, Bővebbet a kiadóhivatalban.

13. szám (4.) F l i L s O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P  Szombat^ febr. 14.



Van szerencsém a n. é. közön- @ @  ©  ©  ©  Csipkefüggöny tisztítás. ©  ©  ©  ÖDC
ség  tudomására hozni, hogy 0

■ * 1  s a j á t  t e r m é s ű m — m  ' R a k o v s z k y  S á n d o r

tisztán kezelt férfi és női-ruha vegytisztító, selyem-szövet, gyapju-rnhafestö ó®
guvelirozó intézete. a

J , I J  L a h a í %%o f  S.-A.-UJHELY. a vármegyeház háta mögöttiBercsónyi-u. 45. 8«*

”  M l l l  U I I I C l  l  Férfi és női ruhák, tiszti egyenruhák, tavaszi és őszi fel-
l i t e r e n k é n t  36k r  - j á v a l  s  ®'tők’ gyermek-ruhák, szalagok, csipkék, nyakkendők, szarvas- 

, 17 2  bor nadrág stb. elő nem sorolt tárgyak tisztításra elvallaltat-
u r l l S t t O i H .  «= nak. Minden megunt színű, vagy szinehagyott női és férfiruhák,

SZABÓ ERZ SIR E -j: a tárgy minőségéhez képest minden divatos színben festetnek.
kis-trafik. Ajánlom lováhbá 3

—  g G u v l i r o z ó - g é p e m e t  »■
^ 1  % '  I  |  % a n. é. hHlgyközönségnek szives figyelmébe. — GuvlirozniI3fl0 113/H0I VPIy  ̂ elvállalok: selyem, krep, batiszt, térné, mól, muszlin, düszuár, 

I I vI m I I v I J  9 i l l  gázt, iluzient. díischest, selyem-csipkéket, klótokat, u. m. egész 
A , t ^  i női ruha aljakra, gyermek ruhákra, köpönyegre, schlafrokra,
A gyártelep mellett (újonnan ala- zsipon aljakra, diszkötényeket, betéteket és díszeket a legszo- 
kult utcza^ több házhely jutányos ©  lidahb árak mellett. ©
ár mellett eladó. Guvlirozások kívánatra azonnal elkészítettnek.

Bővebbet RIMÁK JÓ Z SE FN É L @  Férfi ég női ruhák kívánatra a legrövidebb idő alatt olcsó áron ®  
Barátszer 893. sz. _  tisztittatnak. — Vasalásra beadott férfiruhák azonnal vasaltatnak._ _  @__________________________________©

@ ©  ©  ©  ®  Kézi-munka tisztítás. ©  ©  ©  © ©

Kiadó ̂  — Saját készitményfi butorraktár 1
a Kazinczy-utczában egy 5 szobá- Tisztelettel értesítem a n. é közönséget, hogy Sá-
ból álló emeleti lakás, mellékhe- toraljaujhelyben a pctő/l-utczábatl az ev. ref. parochia
lyiségeivel együtt -, továbbá a pá- épületében
zsit-utezai franczia-kert lakással i  •  I  «  I  1
együtt, mely utóbbi akár egészen, | J I | t Q K - K 3  K T  Í ^ A t f l  3 1
akár parczellázva is eladó. w ü i V t  •  H I I B M I  V I I I H I

Értekezhetni M a r k o v i t s  M ik s a  február hó 1-én megnyitom, a hol csakis 
háztulajdonosnál S  -a -u jh e ly . 9 ^  ^  ^  ^  r ^  ^  ^  |  |

. . .  „ . . .  , fogok árusítani. Raktáron tartok szalon, háló, ebédlő és úri
A K .. maci.‘a néző Vurfg .utczá- s2oba.bcrenítósck6t Midőn a n. é. közönséget előre is biztosit-
3an 744. SZ. alatt léVO hazam, mely hatom pontos és szolid kiszolgálásról, a nálam készült

évenként legalább 1000 koronát jőve- bútorokért jótállást vállalok, a miért is magam a t. közönség
oelmez szabad kézből elaöó. b figyelmébe ajánlva, vagyok

Értekezni lehet nevezett ház- J \ / i  • t
nál a tulajdonosnál. teljes tisztelettel i V l S J O r O S  v J ^ L l l í i

c f f o tQ S z á r  c f l l á i y á s .  ____________________ _______________ asztalos mester.

Eladó mosó intézet.
Helyben a fő-utezán egy igen jó 
forgalmú m o s ó  i n t ó a c e t  el
utazás miatt olcsón eladó. — A

Iyevő ha ezen üzletágat nem tudná 
rövid idő alatt betanittatik. 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
Korona-utczai házamban egy 

lakás, mely 2 utczai, és 2 udvari 
szobából valamint mellékhelyisé
gekből áll, f. évi május 1-re kiadó. 

Jelenele Ádám.

Gli i i f i
Szeghy Elemér nagy-kövesi sző

lőtelepén 4000 drb, 2 éves 
első osztálya gyökér esitett 
Riparia Portaiéi eladó.

Értekezhetni a tulajdonosnál,
S.-a, Ujhely, yinörássy utcza 31$. sz.



Értesítés. ||
Sátoraljaújhelyben január hó lí)-én megnyitandó in. mi- 

niszterium által engedélyezett ideiglenes |f |

m ilili á nitiinliin I
bátor vagyok a n. é. hölgyek ' figyelmét f dliivni. szabad le- S  
gyen egyben kijelentenem, hogy több elismerd okmánynyal 08 
is rendelkezem, melyek a tanítás biztos sikeréért, szavatolnak, da 

| l |  Szabadkézi rajzaim mérték szerinti beosztása oly könnyű,
^  hogy bárki is rövid idő alatt megtanulhatja, ép azért a fősulyt M  
Sja az ép oly könnyű varrásmód elsajátítására fektetem. A tandidő §§ 
m  al**tt tanítványaim kizárólag saját részükre dolgoznak s bár- W  
J® mely divatlap szerint 3 — 4 ruhát is elkészíthetnek ep
w  Tanításom kiterjed még : gyermekruhák, gallérköpeny,
f f  valamint a bluz szabás és varrásra is. " | j |

A tanítás január 19-én kezdődik. — Jelentkezni laká- 
g j  somon Vörös Ökör épület emeleti helyiségében.

Teljes tisztelettel össv. K n b ic ssky  K á r o ly  n é , É3 
Gp oki. szabásznő. | | |

*

i Fleur DEpernay
t  Premiere Oualité

$ A U B E R T I N  & OI E
}  FAGUIERES
f  é)EMI SEC (CHAMPAGNE)

^  Eredeti gyári áron kapható

i Malártsik György utóda
T lüszer és csemege üzletében

4  SÁTORALJAÚJHELY.

Fernolendt
Czipöfénymáz. a legjobb fénymáz a világon és fény-erem világos czipő- 
nek a legszebb fényt adja és a bőrt tartóssá teszi. Használt pecsétes 
czipo, sárga vagy barna bőrből »Lyosin < (nagyszerű fénymáz), bekenve 

uj czipővé teszi.
Alapittatott: 1832. Gyári raktár: Bécs. I. Schulerstrasse 21. 

Mindenütt kapható!

| BORELADÁS I
| 1889. &vi Toknjhegyajai r

I asszu és szomorodni bort 8
üvegenként is eladok. £

1 Lova Adolf, 2
b könyvkereskedő S,-a.-ujhely

Nyomatott Landesmann Miksa ős Társa könyvnyomdájában Sátoralja^jMT-------
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