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Polgártársak!
Félszázadja már, hogy mindig 

szent ünnepe a magyarnak tnár-  
c a iu s  t i z e n ö tö d ik e , a szabadság 
napja.

D e soha nagyobb szükség nem 
volt arra, hogy ezt a napot a 
hitvallók m agasztos lelkesedésé
vel ünnepeljük, mint most, am i
kor a romlásunkra törő osztrák 
erőszaknak s az osztrák erőszak 
előtt hajlongó szolgalelküségnek 
kettői sötét felhője reménytelen 
borút von hazánk egére, s mikor 
egész jövendőnk egy kilátástalan 
vigasztalan nagy sötétség, mikor 
a lelkeket szörnyű küzdelmek elő- 
érzete nyomasztja, amikben egész 
nemzeti létünk lesz újra kockára 
dobva

Ebben a fenyegető sötétség
ben csak egy fénysugár van: 
márczius 15-vicének útmutató tiszta 
ragyogása.

Gyűljünk össze mind e körül 
a fénysugár körül, — mutassunk 
be közös áldozatot, fogadjunk kö
zös nagy fogadást a magyarok 
istenének, hogy vészben, viharban 
magyarok maradunk, meg nem 
tántorodunk.

Kossuth városában, Sátoralja
újhelyben fáklyásmenettel ünn ;- 
peljük a szabadság napját. Jertek 
velünk, vegyetek részt a menet
ben mindnyájan, pártkülömbség 
nélkül!

A menet vasárnap este hgT-kor 
indul a Dianna kert mellől, és a 
Rákóczi-utczán, Wekerle-, Széché- 
nyi-téren és Kossuth-utczán át a 
honvédkaszárnyáig halad.

Első megállás a függetlenségi
kor Korona szállodában lévő he 
lyisége előtt, ahol dr. B ú za  B a rn a  
tart beszédet.

Második megállás a Kossuth- 
emléktábla előtt, ahol M ato la i 
AVf&Vt)eszél és id. B a jusz  J ó zs e f  
sz ab ija  alkalmi költeményét.

Este 8 óra után közös vacsora 
lesz függetlenségi-kör helyisé
gében,\m Q y re  szintén meghívunk 
mindenkit pártkülömbség nélkül.

Egy teríték ára 2 korona. Elő 
jegyezni lehet a kör helyiségében 
ifj. H o n 'á tk  J ó zs e f  háznagynál.

Hazafias üdvözlettel:

f i  sátoraljaújhelyi függetlenségi-kör

A saujhelyi népgyülésnek a 
katonai javaslatok elleni feliratát, 
illetve az ennek támogátását kérő 
átiratot Sátoraljaújhely város kép
viselőtestülete március ,9-iki köz
gyűlésében tárgyalta. A közgyű
lés a felirathoz hozzájárult és 
Kincsesy indítványára azt a nem
zeti katónai követelmények hang
súlyozásával kiegészíteni rendelte. 
A követelmények a következők: 
kétévi katonai szolgálat, magyar 
nemzeti jelvények használata, a 
magyar ezredeknek kizárólag honi 
területen való tartása és magyar 
tisztek alá helyezése, valamint a 
magyar vezényszó behozatala. — 
Az ekként kiegészített feliratnak 
a képviselőházban leendő benyúj
tására, D ókus Ernő országgyűlési 
képviselőnk kéretik föl.

Az e felett a tárgy felett ki
fejlődött igen érdekes vitáról tér- 
szüke miatt jövő számunkban re
ferálunk.

Itt említjük meg, hogy mosta- 
nig már 25 község felirata érke
zett be Zemplénmegyéből a ka
tonai terhek ellen. A jövő szám
ban majd közlünk erről is egy 
kis statisztikát, némi felvilágosít 
tásul dr. Szirntay  István ur szá
mára is, aki még mindig abban 
a naiv hitben él, hogy nem a ma
gyar nép nagy tengere háborog 
most az országban, hanem csak 
egy kis pocsolya, s szuverén gőg
gel kiáltja oda ennek a »pocso
lyának,« hogy »coki tenger«

Kiváncsiak vagyunk, meddig 
fog majd tartani Szirmay ur vi
téz megvető huszárkodása a nép 
»pocsolyájával «t szemben, amely po 
csolyának első részlete Zemplén
ben a vármegye törvényhatósági 
bizottsága volt.

fiz  ipartestületi betegsegélyzö 
pénztár ügye.

A „Zemplén41 egyik közelebbi szá
mában kedveskedik az iparosoknak 
azzal a hírrel, hogy az ipartestü
letnek — a betegsegélyzö pénztár 
visszaállítása iránti kérelmét, a ke
reskedelmi miniszter elutasította.

Nagy hiba, hogy a „Zemplén44 a 
helybeli iparosok küzóhaját képező 
eme kérdés felett, most ilyen egy
szerűen napirendre tér s nem kutat
ja  az okokat, hogy tulajdonkópen az 
iparosoknak, illetőleg az ipartestület
nek ezt a jogos, a király által szen
tesített törvényben gyökeredző kí
vánságát, miért is nem teljesiti a 
jog-, törvény- és igazság jelszavai 
alatt működő miniszter? . . Pedig 
est nem volna érdektelen tudni, kü
lönösen akkor, a mikor vármegyénk 
főispánja maga is elösmerte az ipa
rosok nagy küldöttsége előtt, az 
ipartestületnek ezt a jogos kívánsá
gát és annak teljesülésére megígérte 
hathatós közbenjárását.

Hát mi utánna jártunk ennek a 
dolognak és meg is tudtuk az eluta

sítás valódi indokait, melyek külö
nös fényt vetnek az itteni viszo 
nyokra.

Nem akarunk vissza nyúlni abba 
az időbe, a mikor a polgármester ur 
jónak látta „hajszát44 indítani az ipar
testület, s majd hogy itt nem boldo
gult, annak betegsegélyzö pénztára 
ellen, csak megemlítjük azt, hogy a 
a miniszter őzt a betegsegélyzö 
pénztárt feloszlatta anélkül, hogy az 
emelt vádakra a pénztár tisztviselőit 
meghallgatta volna. — Tehát ítélt a 
jog, törvény és igazság jelszavával 
— kihallgatás nélkül és constatált 
olyan cselekményeket, a melyeket 
ugyanő előzőleg jóváhagyott. Con- 
statálta pedig az ő általa jóváha
gyott cselekményeket, vétkes cse
lekményekül. Hiába kérte a pénztár 
tisztikara maga ellen a vizsgálatot, 
hiába kérte, hogy ha hibát követett 
el. hát bűnhődjön ő, ha visszaélés 
van, indítsák meg a biinfenyitő el
járást, de ne bántsák a törvényes 
intézményt, a mely kötelezettségé
nek eleget tud tenni, — hiába hi
vatkoztak arra, hogy nincs joga a 
miniszternek feloszlatni a pénztárt, 
csak a törvényben, alapszabályban 
foglalt esetekben, a mik fenn nem 
állanak, a talaj jól elő volt készítve 
s daczára hogy a miniszteri kikül
döttnek azt a kivánságát is teljesí
tette az ipartestület, hogy az összes 
kezelési költségeket magára vállalta, 
csakhogy a gyűlölt kerületi, betegs. 
pénztártól szabaduljon, mégis felosz
latták azt.

Az emberiség, a humanizmus ne
vében történtek mindezek a dolgok, 
hogy legyen alap rá : a miért emelhes
sék a kerületi pénztár tisztviselőinek 
fizetését,

Mert úgy történt. Mig az ipartes 
tületi betegs. pénztárnál a kezelési 
költségeket kifogásolta a minister, 
addig magasabb összegben emelték 
azt a kerületi pénztárnál. De ez nem 
hiba. Hogy az iparosok itt zaklatás
nak, végrehajtásoknak vannak kité
ve, hogy a belépés, kilépés, befizetés 
megvan nehezítve, hogy a betegnek 
Pontiustól—Pilátushoz kell szalad
gálni, hogy az iparos ügyei egy he
lyen nem végezhetők és nem éppen 
ott. a hova az az iparos tartozik, 8 
a hol ösmerik helyzetét, viszonyait, 
az nem jön számításba, sőt meg az 
sem jön számításba, hogy a kezolés 
a kér. pénztárnál felemészti a jöve
delmet

Hát itt, a helyi illetékes körök na
gyon jól tudták azt, hogy az iparo
sok sohasem fognak megnyugodni 
abb^n, hogy a kerületi betegsególy- 
ző pénztárhoz tartozzanak. És jött 
a taktika.

Az ipartestűletnek gondolatában 
sem volt még az, hogy a pénztár 
vissza állítása iránt lépéseket tegyen. 
De a képviselő választás után nyug
talanok voltak még a kedélyek, jött 
a peticzió tárgyalása, a városi kép
viselők választása és különösen ez 
az utóbbi — úgy látszik — fejtörést 
okozott az »intéző« köröknek.

Érintkezésbe léptek hát az „inté
ző körök44 férfiai az ipartestület ve
zetőivel és igen szorgalmasan buz
dították arra, hogy itt az idő, most 
kérjétek a betegsegélyzö pénztárt, 
menjetek küldöttségileg a főispán- 
hoz^és biztosítunk, hogy hat hét alatt 
megvan az engedély.

Az ipartestület vezetői kétkedve

fogadták ezt a nagy jó akaratot, 
már csak azért is, mert a kerületi 
betegsegélyzö pénztár egyik ügyvé
di diplomát igénylő állását tölti be 
•) Staut József főispáni titkár ur, a 
ki ott magasabb fizetést bűz és igy 
érdeke ellen van az ipartest, pénztár 
megalakulása.

Hogy e kétkedése az ipartestület
nek alapos volt, mutatják a követ
kezmények, melyek minden nagy
hangú ígéretek daczára is beváltak; 
de hát osakugyan vétkes mulasztást 
követett volna a testület vezetősége, 
ha meg nem ragadja az alkalmat, 
még ha fel is ülnek, a minthogy 
igaz is. — a kísérletre,

Megindult hát a küldöttség főis
pánhoz, polgármesterhez, iparkama
rához, s csak úgy dagadtak a keb
lek a biztos Biker kilátásaitól. Szebb
nél—szebb, jobbnál—jobb hatósági 
vélemények mentek a miniszterhez 
és csak az volt a csodálatos, hogy 
múlt év februártól, az egész év fo
lyamán nem tudta a miniszter ezt a 
kérdést eldönteni. Olyan sokáig hú
zódott az a városi képviselő válasz
tá s !

Az ipartestület azonban nem aludt. 
Voltak bizalmi emberei Budapesten, 
a kik figyelemmel kisérték ez ügy 
menetét, bár az csak úgy ment las 
san, lassan, lassan.

Egy nagy befolyású vezér po
litikus, orsz. képviselő is közben
járt az ügyben és határozott ígére
tet nyert az államtitkártól, hogy az 
ipartestület kérelme kedvező elinté
zést nyer.

De még mindig nem jött az a vá
rosi képviselő választás, a mikor 
meg lehetett volna tudni, hogy az 
iparosok jól viselik-e masukat?

Végre aztán a városi képviselő 
választás is megtörtént, s mindjárt 
utánna el is dőlt a kérvény sorsa: 
nem adta meg a miniszter a betegs 
pénztárt. Es itt helyre kell igazíta
nunk a „Zemplén44 t. laptársunk em
lített hírét, a melyet ő csak most 
közöl, holott az elutasítás már más
fél hónapja a polgármesternél van.

Hát a ki érdeklődik az ipartestü
leti betegs. pénztár ügye iránt, an
nak az itt előadottakról is tudomá
sai kell bírnia és tudnia kelt még 
azt is. a miről az ipartestület bizal
mas utón értesült, nogy a hatósági 
nyílt véleményekkel szemben,44titkos 
informátiók adattak be a minisztéri
umhoz44 s “bizonyos tényezők, illet
ve hatóságok, súlyos és terhelő in- 
formátiókat szolgáltattak át44 és ez 
ügyben »számos önérdeket védő44' 
kér. hivatalnok fészkelődött annyira, 
mig aknamunkájuk sikerült

Ez a tényállás. Hogy ezekután az 
iparosoknak az intéző körök iránti 
bizalmuk minimumra száll, az az 
egy bizonyos.

— á—

♦ ) Mert hiszen a zemplómnegyei tisztv i
selők a kínai császártól a bankairektorsá- 
g ig  s betegpénztári ügyészségig {minden
féle állást — akár húszat is — betölthet- 
nek, mint összeférő foglalkozást. A fő is
pánt titkár ur is ráér bokros teendői mel
lett ezt a csekély 1000 (egyezer) koronáes- 
kát jövedelmező ügyvédi állást is betöl
teni. Ezért nem győzik aztán a tisztvise
lők a hivatalos munkáikat v égezn i! EzéTt 
nem volt a titkár urnák ideje azoknak a 
bizonyos pénztárvizsgálatoknak a jegy ző 
könyveit — amiket W iczmándy felolvasott 
— aláírás előtt egy kicsit át is nézni. No de 
jó l van ez igy, — hiszen |gy akarja  a 
várm egye!

Lapunk 4- oldfil.



k  -Zemnléiunenve. uataki Isit- történik, mintha az elnöki állást alis -I mzgválttsztása és ezzel kapcsolatban X  Az árvakaisza dolgában a Zeni-
W "  S "  flániel ur vézórcikkezik a páni állásával össze/érhetrtlennektar- a napi piac esetleges áthelyezése plén a közigazgatási bizottság f. hé
öataki szolaabirésáarél A cikk elő tami,hanem tisztán azért, mert bor- ügyében kiküldve volt bizottság 0-iki Illéséről szolé közleményébe na 
féli azt ígéri, hogy5nem ellenség,de zaszté sok a dolga. megbizatott. hogy a most izé.szért következőket Írja:
Illeti f i i  lesz, s tárgyilagosan fog vi- Az alispán urnák teljes igaza van, heti piac egységesítése tárgyában A gyiiinpenztaivizsgalataval meg
ütközni. Ezért áfval a felteréssel de csak egy médositássah ár««//« , adjon véleményt. bízott kiküldöttek jelentik,-hogy a
kezdtem olvasni, hogy válaszolni fo- megyrhrntényleg nem Usszeférhetot-; <S.) Utaa.ttatoit a pmester; - hogy felszámolás es az adatgyűjtés fo ya- 
írok rá De a cikkből azt látom 1«» a tisztviselőség a bankdirektor-1 az utcákat s különösen a főutcákat matba-n van ; a vizsgalat erdekóben 
hogy Kun Dániel urat nem a pataki sággal. Más vármegyében összefér-! éjjel vagy hajnalban sepertesse. azonban nem tartják czólszeriinek, 
járás érdeke bántja, hanem az fáj hetetlen, ezt kimondta többször a 4.) Utasittatott a vízvezetéki bi- hogy a vizsgálat részleteiről most je- 
neki legjobban hogy Tárcsái .Já- miniszter. De Zemplén protekciós j zottság. hogy a vízvezeték és csa- lentést tegyenek. A fegyelmi eljá
nosnak meg másnak a nevében vég- megye, itt nein mer a belUgyminis- j torna hálózat létesítése dolgában rást megelőző vizsgálatot oz ideig
rehajtattani őt s voltakép ezért ke- tér parancsolni, hát itt szabad a lehetőleg sürgősen adjon vélemé- illegnem kbzdettók mert Mizsák Ist- 
serug és támad engem. bankdirektorság. Idáig nem ér el az nyes jelentést, e végből tegyen lé- ván tiszti főügyész és Nemthy Jó-

Ilyen motivumokból eredő tárna- a jog, törvény és igazság, amely pl. j péseket a földmivelósügyi miniszfce- zsef árvaszéki-elnök a vizsgálat el- 
dásokra nem felelek. A patakijárás Toronlálban már rég kiugratta a : riumnál, hogy a megígért tervező rendelését kimondó határozat ellen 
ügyéről pedig lesz még módom szó bankokból a megyei tisztviselőket, szakértőt mielőbb leküldje és ennek felebbezéssel éltek, Matolai Etele 
lani bőven. Azért sikkaszthatják itt el az árva-1 leérkezte után szerezze be a vizve- nyugalmazott alispánra nézve pedig

Búza Barna. kasszát is, mert a tisztviselő urak a zeték és csatornahálózat együttes a felebbozési határidő még nem telt
^ .... .................. ! bankokban vannak elfoglalva, nincs tervezetét, valamint a csatornázás- le. A közig, bizottság tudomásul

M á r c z i u s  idejük az árvakasszára vigyázni, nak a vízvezetéktől független kii vette a jelentést,
m a i  Lám Am ótfalvy  is részt vett a taka- 1 lön terveit is. Ezzel kapcsolatban felolvastatott a

— Felh ívás. Felkérem azon rékpénztár mérlegének és igazgatói 5.) Az utcaseprők számának s;:a- belügyminiszternek 14,887|1903. sz. 
t. polgártársakat, akik a már alá jelentésének az elkészítésében, s fel- poritása a múlt évi zárszámadások alatt a közigazgatási bizottsághoz 
irt iv szerint a március 15-én meg- Vtítte « rte az igazgatói fizetést. Pe-' letárgyalása után újból napirendre küldött intózvénye, amelyben kife

j i  ■ dig ha az alatt az idő alatt a me-1 lesz tűzendő. jezést ad annak, hogy a vármegye
tartandó taKlyasmenetnel min ̂ yej pénztárban dolgozott volna, tán j fi. Staut József képv. tag meg- alispánja inár azáltal is mulasztást
rendezők és fáklyavivok közremli- „jég lett volna ott ilyen nagyj sürget tetett a szegényügyi szabály- követettel, hogy a vármegyei pénz- 
ködni fognak, hogy szíveskedjenek rendetlenség. De hát Zemplénben rendelet tervezetének elkészítése tárak és a számvevőségi ügykezelés 
már* 27 órakor a Dianna-kert előtt »meg van engedve,« hogy a megyei iránt, amit a múlt évben magára átadására nézve a pénzügy miniszter- 
(Nyul vendéglő) gyülekezni a 1 tisztvisolő bankokban dolgozzék, és vállalt. nek a belügyminiszterreregyetértő-
fákl-a , •  j~  yép-ptt ’ 1 azalatt elhanyagolja hivatalát. 7) A rendőrkapitány utasittatott, lég kiadott 3124 902. sz, körrendeleté
ia y lösz . i v g Igaza van az alispánnak : Zemp hogy a házak és udvarok tisztasá- II. részében elrendelt előkészületi

Saujhely, 1903. márc. 11. lónben ez szabad, Zemplénben a gát erélyesen ellenőrizze és a köz- munkálatoknak megtétele iránt nem 
n  bankdirektorság nem összefórhetet- tisztasági szabályrendeletet szigo- intézkedett-és ennek kapcsán felhiv-

t j jo .  t l  r  a  jr  J  |tí„ a tisztviselőséggel. ruan alkalmazza. ta a közigazg. bizottságot, hogy
r. bizottsági elnök. No m0g js játszik a zempléni köz- A közegészségügyi bizottság bűz- amennyiben a mulasztások a joleti-

Tállyán. Március idusát rendkívüli igazgatáson! galma és jószándékai általános el- legi alispán terhére is esnének, az
fényivel fogja mengünnepelni a tá'y- Még egyebet is látunk a népbank ismeréssel találkoztak, bár nem le- ellen is a szükségesnek mutatkozó 
lyai Olvas* egylet a saját és a város- jelentéseiből. Azt. hogy ez az intó- hetett és nem lehet minden javas- intézkedéseket saját hatáskörében 
háza összes termében közvacsorával és zefct niely a legkisebb osztalékot (5 latát egyszerre elfogadni és foga- tegye meg és az ez irányban tett in- 
tánovigalomtnal egybekötve. Prog- százalékot) adja a részvényeseknek, natositani. Tény azonban, hogy tézkedésről a miniszternek jelentést 
rammja: d. e. 10 órakor az ev. ref. az igazgatónak a legnagyobb dija ezen a téren sok a tennivalónk és tegyen.
templomban hálaadó istentisztelet.. zást acjja Valamennyi pénzinté- magunk is foglalkozni fogunk a A közigazgatási bizottság annak 
Az ünnepély, mely 5—fi mlisorszá- zet között. S hogy ez a remunerá- teendők programmjával, mihelyt a megjegyzésével, hogy Dókus Gyula 
mot fog tartalmazni, kezdődik este ció ezentúl kisebb ne lehessen, ha- m. évi számadások rendelkezésre volt főjegyző 1902. decz. 29-én vá- 
pont 8 órakor. Közvacsora 12 óra- nein csak niegfiadzhassék, ezt az állani fognak. lasztatott meg alispánnak és alispáni
kor. -  tiszta jövedelem részben a összeget immár a fizetéshez csatol- * állását 1903. jan. 1-ón foglalta el, ki-
Rakoczi-szobor alapja javára fog ták, úgy, hogy az igazgató fizetésű A második tárgy a közigazgatási mondotta, hogy a folyamatban lévő 
fordittato,. ezután 4800 korona lesz, ami a mos- bizottságnak javaslata volt a tűz- vizsgálat ez ideig nem derített ki

ErdObenyen a Kossuth-szobor bi tani tiszta jövedelemnek épen I40|ü-át oltási ügy rendezése, helyesebben olyan adatokat, amelyek indokolttá 
zottsag elhatározta, hogy márc. 15- teszi. Igaz, hogy aki ezt indítványozta az e címen viselt terhek emelése tennék, hogy az anyagi felelősség 
”n a i la£ J. naP ós Kossuth Lajos — Ssékely Elek, és akinek javára in- tárgyában. megállapítása végett a fegyelmi el
emiekére ünnepélyt rendez. Délelőtt ditványozta — id. Mécs ne r Gyula A javaslat az volt, hogy uj 6 fi- járást megelőző vizsgálat Dókus Gyu-
alkalmi istentisztelet az ev. ref. tem- voit. zetéses tűzoltót alkalmazzanak, ami la alispán ellen is elrendeltessék, lia-
plomban, amelyen az ünnepi beszé- Reméljük, hogy a többi pénzinté 3600 K évi költségei jelent, továbbá nem ez iránt a jövőben felmerülhető
det Danyi József ref. lelkész tartja. zetek is követni fogják ezt a példát. 800 K fizetéssel őrsparancsnoki ál- szükséghez képest fog intézkedni,
az ev. ref. énekkar pedig alkalnií mert tényleg csak jó fizetés mellett lás szereztessék és 20 önkéntes Reprodukáltuk ezeket egyelőre 
darabot enekel. Délután 3 orakor várható a tiszt viselőktől odaadó mű- tűzoltó évenként 120 K.-val, együt- megjegyzés nélkül, 
kezdődik az ünnepély, Gyülekezés a k0d$St tesen 2400 K.-val jutalmaztassák. Szolaabirák beosztása A főisnán
városház udvarán. Zászlók alatt egy ^  _______ ____  _ vacvis az összes ni teher évi 0800 rz.0l9“P'r“K oeosziasa. A to ispán
körutat tesz a m.net a városban és ' . -------- . K “ ol.ia aa eddi«- (1000K -ás költ Marton szólgabirot Saiyhely-
a Kossuth szobor elé vonul, itt megy A  M E G Y E  E S  A  V A R O S .  L v e té i^ té te le , S e  01 bol Sztropkóra helyezte a .  JÍgyut-
végbe az ünnepély. _  f  Je n ö l z o t í  főnara esi,ok . f  f  Viktor szolgab'rót ai Hírninnc u ji ,  junas~ ueno uizoico ropara csiiOK sau,hely 1 járás főszolgalnrajahoz ősz-
énekkar nl21S*Emlékezés Kossutln^a • Városi közgyűlés. képv. tag azonban kijelentette, totta be. _  Úgy látszik.

.Szavalja Szi/y József ref. taniló. 3.Sátoraljaújhely város képviselő- megelégszik 2 T V ^ e té se l ’ ttizoUé- *  yártpepo Korgé bácsija,
fTnneoi beszéd - Tartia Violet Gv.ila testületé telni in március 10 én ,1 nieLr?10̂ sz,,|c * UJ »zetcsis tűzoltó aiunek ju fc minden uj szolgabirót l nnepi Deszea. i artja y o le t uv ula restuiete tegnap, március íu en a. Vrtj es az orsjmrancsnokkal v. i. évi hetanitani Aiánlinlr hnlv nhivntnl 
róm. kath. Ulkész. 4. Hazafias dalt u. rendkívüli közgyűlést tartott, onm tohprrpl Detanitam. Ajánljuk, liogy a nivatal
énekel az ev. ref. énekkar. 5. Sza- melynek napirendjére kevés, de fon- “ Mindezt ellenezte Némethv Berta- ar,ne&ye,1 küzigazgatasi is-
valati tartja Tatár Jézsef ér. (I. Al- tos tárgyak voltad kitűzve. „ lan me« az o ? ^  3  tá/éká- váltós ássák,
kalmi oda: szavalja Toth Adam jegy- Székely Elek polgármester a gyű- ,-él, nagyobb, fejlettebb és gazdagabb , T'.. A városi kepviselotnstulat Inté
ző. 7. Záróbeszéd : tartja Danyi .16- lést megnyitván, jelenti, hogy az v.i,-osokbói beszerzett hiteles adatok- l.asl,to ü ese ,narcz- d- 11 • tel i!
zsef er. rét. lelkész. 8. bzozat. Este Eperjesi Lapok nyomán arról erte- kai beigazoltnak látja hogv ezek orakor lesz-
köz vacsora a városháza nagyterme- sült, hogy az ottani viz-mizériák legnagyobb részében a.’ fizetéses tűz — —  -  --
ben melyen az alkalmi poharköszön- folytan a közös gyalogezred kit o ^ j  létszám és terhek kisebbek, mint,
tőt a város ékes szavú főbírája, easzlóaljanak áthelyezése volna terv- itfcs aZórt az évi normal-teher emelése
SsM gyt József mondja. ben és hogy a bába-képző tanfolya- indokolatlan. A várostól élvezetted- ---------- _  “  , ,
T T T T  r  J , T V =T ^  helyett IJjhelyben szán- digi 6000 K,-ból a tűzoltó egylet fe- IKelner Ernó | Egy ifjú élettel keve-

Szemelvény«. Érdekes dolgokat dékoznak felállítani. Ezt bejelenti. iesieges és indokolatlan tiszteltdija- «ebb s egy gyászba borult anyával 
böngészhetünk össze az újhelyi pénz- avégból, hogy a közgyűlés intézked- kat ad a pénztárnoknak és titkárnak s családdal ismét több van! Egy 
intézetek zárszámadásaiból. hessék, ha üjhely érdekében lépése (kik városi hivatalnokok), az oktató darab ólom elég volt ahhoz,

í 1. nem a legnagyobb figyelemre két tenni kíván. Megbizatott a pol- tíszteletdija és ezek a tiszteletdijak hogy egy életerős, lüktető, fiatal 
mutat a saujhelyi takarékpénztár garmester, hogy e hírek miben léte tdé r fedezetet adnak az őrparancs- szív verését megállítsa s tönkre te- 
évi jelentésének az összeállítana: Sa- felöl legjobb belátása szerint s»erez- nok dotálására. E czimen tehát uj gyen sok szép reményt, s egy szép 
játsagos dolgokat látunk ebből a je- zen megbízható tudósítást és ha teher s.ükségtelen. A tűzjelzők lé- jövőt I
lentósbój. lobbi közt azt, hogy az van némi alapjok: hívjon össze | tesitése a toronyőri szolgálatot fe- A rossz hírnek szárnya van. Pár 
igazgatóság jel.ntése /po?, ja,m ár újabb rendkívüli gyűlést a további leslogessé teszi, itt is felszabadul egy pülmiat alatt az egész város meg- 
ati-áti kelt. s mégis alairta Arnath- teendők megallapitása végett. tűzoltó. Indítványozta, hogy a város döbbenéssel vette tudomásul, hogy
fa h y  1 1vadai* aki pedig január 23-a A napirend első tárgya a köz- ne emelje az évi fiOOO K. hozzája- Kelner Ernő, ki most önkéntesi évét 
után már nehezen tudott valamit egészségügyi bizottság javaslata ruUUt, hanoin érvényesítse abbeli o- szolgálta le Pesten a szekerészeknél, 
í l  éroö^0SeJ ) n̂ -h?gvV í°-ifc a , varos kozegeszsegugyének gdt, hogy a tűzoltó egylet igazgató vasárnap reggel .szivén lőtte magát,
az igazgatóság jan. 28-án kelt jelen- fejlesztene ós a létező állapotok ja- választmányába 7 tagot küldhet ki; Mi, kik ismertük s szerettük, fáj-
tését még 1903. január 1-ón tehát vitasa dolgában. amit eddig elmulasztott. dalomtelt szívvel álltuk körül a ko-
TaL  u V' f  kJ 'J  átV,ZS* ? ,°/M1U,.e8í.m#C5eire uS y,ta után a Jenő főparancsnok a köz- porsóját, mely egy ifjú reménylel-

ír * m 8'i! 1 tr. aS* s,naÍ5yon gyűlés kővetkező ig  határozott: gyűlés általános hangulatával egye- Jes életet, egy család reményét zár-
Ez aztan mar 1.) A szemétkihordás hatósági ^ en  a kifogásolt tiszteletdijakroYaz ta .le. ■

ir/iniroa b®n. kimondatott és illetők nevében a jövőre lemond és Onkényteletiül tolul mindenkinek
U) aS,ítat0tt a .közigazgatási bízott- ezeket az őrparaucsnoki dotáció fe- ajkára a kérdés: miért tette ? miért? 

la alisnánnak p^ ^ pIví Is!' 10í?'r, ef â,J?yban sürgősen sza- dezetéül elfogadja, De az uj 2 tűz- Az erre való felelet is abban a
foo-laltafik ^mnnrtia bályrendeletét dolgozzon ki s ezt a oltóhoz ragaszkodik. koporsóban van elzárva, melyben fe-
lír^hoirv lemond a nénhanknél *>’ i ' bizottsággá az anyagiakban A képviselőtestület Némethy in- lejthetetlen jó barátunk alussza örök
IS t J lS k  S á í ír f l  áfp kná' V,“ való yóleményezos végett közölvén, ditványát fogadta el és ennek értei- álmát.
sziknak a kif̂ása,'sem“ "nem aV ri " ’ i j  A ToTsmíszobor helyének "U'b“" k-. .A legjobb kedvben jött ha*«, itt• - »' i\us»uui «uuor ntivoneiY (bolyt, kuv) sem észleltek rajta semmi olyast, a
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miből végzetes tettére lehetett volna 
következtetni.

A tett előestéjét még barátai kö
rében, vig kedélyes társaságban töl
tötte. s a kora reggeli órákban már 
nem volt többé.

Temetése óriási részvét mellett 
Hétfőn, esti 6 órakor ment végbe, 
katonai pompával, a fáklyák szomorú 
fénye mellett.

Önkéntes társai közül tizen jöttek 
le. hogy a gyászoló családnak rész
vétüket nyilvánítsák s koszorújukat 
sírjára tegyék.

A lesújtott anyának és családnak 
szolgáljon vigaszul mindnyájunknak 
igaz részvéte és fájdalma.

Es te korán elköltözött barátunk 
nyugodj békében, mindnyájunk em 
lékében élni fogsz örökké.

Lapunk zártakor értesülünk, 
hogy a négy évvel ezelőtt 100000 
korona költséggel épült állam} is 
kólát ma délután hatóságilag be 
zárták. Az épület bedőlt részé
nek helyreállítása 5— 6 hetet fog 
igénybe venni.

— A függetlenségi k ö n á s z la já r a
lapunk szerkesztőségéhez Soltész Ká
roly ur Kieséről 2 koronát küldött, 
Rendeltetési helyére juttattuk és a 
kör vezetősége ez utón köszönettel 
nyugtázza az átvett adományt.

— Hangverseny, A s.-a.-ujhelyi ev. 
ref. egyház javára f. hó 14-ón Dókus 
Gyula és Fejes István védnöksége 
mellett rendezendő hangverseny, 
mint előre látható, pompásan fog 
sikerülni, mert társadalmunk minden 
osztályában meleg érdeklődéssel vár
ják ezt a fényesnek Ígérkező mulatsá
got, A hangverseny műsora rendkí
vül vonzó és változatos. 1. Az al
kalmi énekkar előadása 2. Monológ. 
Előadja Barcsik Margitka k. a. 3. 
Fuvola-zongora kettős. Előadják Sze
rétén Hugó és Háner -János urak. 4. 
Párjelenet. Előadják Meczner leza k. 
a, és Bajusz Andor ur. 5, Melodráma. 
Szavalja dr. Piskóty Ferencz ur, zon
gorán, czimbalmon és hegedűn kisé
rik Nagy Margitka k. a. Harsányt 
Gyula és Olchváry Ernő/ uráli. 6. Da
lok a Bob herczegből. Éneklik Górt- 
vay Aladdiné urhülgy és dr. Piskóty 
Ferencz ur. Zongorán kiséri dr. Isépy 
Tihamér ur. 7. Olchváty Ernő gor
donka játéka zongora kísérettel 8. a) 
Szavalat, b) Kupié a Bob herczeg
ből, Előadja dr. Bajusz Zoltán ur, 9. 
Az alkalmi kar éneke.

—  Tűzoltók gyűlése. A sátoralja
újhelyi önkéntes tűzoltó egyesület 
folyó hó 12-én, csütörtökön a lakta
nya őrszobájában parancsnoksági 
ülést tart.

— Kellemetlen hir ezitn alatt az 
„Eperjesi Lapok" vasárnapi száma 
a következő hirt közli ; „Eléggé jól 
informált helyről arról értesülünk, 
miszerint a minisztériumban a hely
beli gyalogezred két zászlóaljának 
Késmárkra helyezése felett tárgyal
nak. A bábaképző-tanfolyamot pedig 
állítólag ^Sátoraljaújhelybe akarják 
áttenni. Úgy halljuk, hogy e tárgya 
lások oka vizmizériáinkban keresen
dő. Ha csakugyan igy van, helyén 
való volna az illetékes tényezőket 
csöppnyi türelemre inteni, magunk
nak pedig a vízvezeték kiépítésével 
lehetőleg sietni" — Nos, ez a hir le
het Eperjesnek kellemetlen, de — 
Ujhelynek kellemes, főkép ha meg 
is valósul. — Csak azt a megjegy
zést kell hozzáfűznünk, miszerint 
abban az esetben, ha az eperjesi 
gyalogezred csakugyan áthelyeztet
nék, a hadügyi kormánynak jusson 
eszébe az Ujhelynek adott — Ígérete.

— Uj ipartelepek, Az építés alatt 
álló gálszóc3—tőketerebes—varaunói 
vasút már is érezteti fellendítő ha
tását az általa érintett vidéken, mert 
a vonal mentén az ipari alapítások 
egész sora van kilátásba véve, Már 
is el van határozva, hogy gróf And- 
rassy Géza Pamón agyagipartelepet 
és gőzmalmot, Markovit« ígnáoz pe
dig Gálszócsen gőztégla- és Cserép- 
árugyárat létesít.

f e l s o m a g y a r o r s z á g i  h í r l a p Szerda, márcz, 1 l t
— Gyógyszertár átruházás- A to

kaji „Korona" gyógyszertár Meiselsz 
Ákosról. Roehlitz Iguácra ruháztatott 
ár. — A sárospataki „Angyal" gyóg,* 
szertárat Szócsi Gézától, Szócsi Gé- 
záné örök áron megvette.

— Baleset. Sajnálatos baleset érte 
folyó hó 9-én Harsa Ferenc várme
gyei árvaszéki ülnököt. Délután hi
vatalából hazameuet, a Csillag utcán 
összeesett. Az utcán járók azonnal 
segítségére mentek és az elgyengült 
öreg urat lakására vezették.

—  Az Ondóvá folyó áldozata. Alsó- 
-Jólsváról a gyalogpostás éppen a 
minyóczi hidra érkezett, midőn az 
ár azt elsodorta s persze a szeron- 
csétlen embert is magával ragadta. 
Holttestét másnap megtalálták, moly 
a fölisrnerhetotlensógig volt összeül
ve Felesége és öt apró árvája siratja

— A „Pesti Hírlap" korai zöldségei 
A Pesti Hírlap jau. 23-iki számában 1

a „Táviratok" rovata alatt ez áll : 
„Halálos ítélet Wilhelmshafen, jan. 
23. A Kholer elleni pörben, aki Py- 
reusban a Loreley hajón megölte. 
Biederitzky altisztet, a vádlottat /ta
táira, hat évi és négy havi fogházra 
a tengerészeiből való eltávolításra és 
polgári jogainak állandó elvesztésére 
Ítélték." Ez már aztán csakugyan 
kakadu.

— Fürdő kedvezmények. A földmi- 
velésügyi miniszter a vezetése alatt 
álló Tátra Loinnicz, Fenyőháza, Her
kules fürdő, Rankfüred és Radna- 
Borberek fürdőkben a XI—VIII, fi
zetési osztályba tartozó állami tiszt
viselők altisztek és szolgák esetleg 
családtagjaik részére az első és utó
idényre kedvezményeket biztosit. Az 
elnyerés iránti kérvények orvosi bi- 
zonyitványnyal a m, kir, fölmivelés- 
iigyi miniszterhez április hó l-ig nyúj
tandók be hivatalosan utón,

— II. Józsefnél tragikusai)!) életű 
uralkodó nincs a magyar történet 
emlékei közt,. Mennyi reményűvel, 
mennyi szeretettel fegadták a trónon 
és alig hogy rajta ült, a megyék 
megtagadták rendeletéinek végre
hajtását, az ország elégedetlen volt 
küldöttség járt Berlinben, a Porosz 
királytól kérni királyt a magyar 
trónra. Pedig a császár mindig jót 
akart, csakhogy rossz utón kereste 
javunkat 1890. január 28-ikán végre 
a beteg császár egy tollvonással 
megsemmisítette régebbi rendelkezé
seit. Egy füstbe ment élet keserű
sége tölthette meg szivét, mikor a 
jóindulata tévedésein végig tekintvo, 
azt kellett látnia, hogy mindent jóvá 
kell tennie, mindent eltörülnie amit 
tett. „Hogy egyszerre véget vessek 
a magyar rendek minden, csak nó- 
milog is méltányosnak látszó pana
szainak, ezennel megszüntetem az 
uralkadásom kezdete óta kiadott 
általános rendelejuket és íntóskedé- 
seket, és mindent azon állapotba 
helyezek vissza, melyben a boldo
gult császárné halálakor volt. Kive
szem azonban a tolerantia-pntenst, 
a lelkészségek rendezését, továbbá 
azt, ami a jobbágyakra vonatkozik. 
— Szívből kívánom, hogy Magyar- 
ország ez intézkedés által annyit 
nyerjen jó rendben és boldogságban, 
mennyit én akartam szerezni min
den tárgyban való intézkedéseim 
által."

Ez a szomorú irat, mely a koro- 
ronának Audára hozatalát is elren
delte, volt a József császár politikai 
végrendelete. A haldokló császár 
még hallhazta a nemzet örömujjon
gásának hírét, a melylyel az ő poli
tikai terveinek megsemmisítését fo
gadta. A császár utolsó éveiről raj
zol szép és meleg képet Marczali 
Henrik kitűnő tudósunk, a Nagy ké
pes világtörténet most megjelent 179. 
füzetében. Egy füzet ára 60 fillér, 
egy köteté díszes fólbőrkötésben 8 
frt. Kapható minden hazai könyv
kereskedésben. s részletfizetésre is a 
kiadóhivatalban: Révai Testvérek 
irodalmi intézet, Budapest, Vili., 
Űllői-ut 18.

— Külföldi nők, úgy látszik, Buda
pesten találják meg alkalmasabb szé- 
pitőszereikot. — Ugyanis Krigner1

György kálvintóri gyógytárába a ná
lunk oly nagyon kedvelt akáczi^ szó- 
pitőszerekre (('réme 2 kor. Puder 1 
kor. Szappan 1 kor.) folyton érkez
nek megrendelések Haris-, London-, 
Milánó-, sőt amerikábó! is.

—  Tisztelt olvasóink b. figyelmébe 
ajánljuk a lapunkban hirdető ReifJ. 
Bécs. Brundstátte 3. hygienikus ezé* 
get. mely egyike a legelső és legré
gibb ezégeknek e szakmában. Szo
lidsága által világhírnevet szerzett 
és hygienikus speiziális szerek be
szerzésére legjobban ajánlhatjuk.

A közönség köréből*;
Megjegyzések.

ftdő Hiszem Kálmán tőketerebesi 
esperes-plébános úrnak a „FelsŐvi- 
dék" 7-ik, és a „Felsőmagyarországi 
Hírlap" 5-ik számaiban hozzám in
tézett válaszára.

Fentjelzett ujságlapokban megje
lent válaszára ftdő esperes urnák, 
indíttatva érzem magamat az igaz
ság alapján nyugvó következő ref
lexiók megtételére.

Főtisztelendőséged válasza hozzám 
azzal kezdődik, hogy ügyünk inkább 
a fölötteg egyházi és polgári ható
sághoz tartozik, (mint a nagykö
zönséghez) melyek mellőzésével egye
nesen a piaczra vittem panaszomat. 
— Igenis mellőztem a hatóságokat, 
mivel a gyermekies feladásoktól ir
tózom ; arról azonban többször meg
győződtem, kinek baja vagy pana
sza van, ha egyébként az igazság s 
tisztesség határait túl nem lépi, saj
tó utján a közvélemény igazságos 
ítéletet szolgáltat neki. Ezzel a jog
gal élnek az emberek napjainkban, 
a mindenható ministerek, hatóságok, 
társulatok és egyesek stb. ellen ; 
csak nem gondolja esperes úr. hogy 
ön lenne az egyedüli kivétel, kit a 
közvélemény itélŐszéke elé állítani 
nem szabad! Lám én nem kötöm 
meg kezét, tessék bölcs belátása 
szerint a vécsei iskola ügyét, mint. 
mondja, egyházi és polgári hatóság
nál szorgalmazni azon okból, mert 
az magasztos hivatásának * manap, 
sehogy sem felel meg. — No hát 
szépen vagyunk! Ftdőséged a he
lyett, hogy szolid alapon nyugvó 
panaszaimat ellensúlyozni, vagyazok* 
tói magát tisztázni csak megkisér- 
lette volna, azt tette, mit Bodöné, 
másról beszól, ha a bor árát kérik; 
s mondom, e helyett neki dűl a vé
csei iskolának, állitván, hogy az 
ilyen iskolának, melyben a tanulók 
6 év alatt tisztességesen írni és ol
vasni nem tanulnak meg. létjoga 
nincsen. Hát honnan tudhatja ezt 
főtisztelendő uram, hiszen tudtom
mal ön a vécsei iskola küszöbét so
ha az életben át nem lépte, mi mó
don győződött meg tehát, hogy oly 
határozottan pálezát tör felette ? 
Légből vett á.litása ellenében, ón 
azzal igazolom be a vécsei iskolá
nak igenis teljes lótjogát, hogy abba 
járván Benyovszky Ferencz hely
beli körjegyző két fia, Nyessey Jó 
zsef uradalmi tisztnek egy fia, Far
kas Miklós lelkésznek két fia, Sze- 
redy Bertalan uradalmi gépész egv 
fia s mások, kik közvetlenül mind
nyájan a gymnasium I. osztályába 
vétettek föl, jó alapot nyervén, is
métlésre nem utaltattak, hanem si
keresen folytatták középiskolai ta
nulmányaikat. Az évzáró vizsgák 
mindig illustrÍ9 vendégek jelenlété
ben tartattak m eg: ott tiszteltük 
több Ízben helyben lakó gróf Iío- 
vos Sándor őméítóságát családjával. 
Perlsberg Ede volt terebesi plébá
nos és a gálszéosi gk. esperes lel
kész urakat, a helybeli uradalmi 
tiszt urakat, kik is a féeyes ered
ménnyel megelégedve lévén, a szor
galmas és jó tanulók között pénz
beli jutalmakat osztottak szót, csu
dáivá a tanulók szép magyar Írását, 
a magyar nyelvtanban való jártassá
gát, számtani, földrajzi, történeti, 
stb. tantárgyakból szerzett ismere
teiket tót létükre,kielégítő magyar
sággal előadva. Es most a dolog

*) Alak ős turulomért a ImkUldö felelő*.

úgy áll Vóesén. hogy Íródeákra sen
ki sem szóról, hanem minden ház
nál van olyan Írástudó, aki az Ame
rikában tartózkodó rokonukkal önál
lóan levelez. — Nos? . . . ilyen is
kolának nincsen létjoga? Azt csak 
a görög szertartásnak megkórgese- 
dett ellensége (szégyen, gyalázat.) 
képes állítani; szintén csak a gyű* 
ölködő természet fordulhat a valót
lanságok e nemű gyártásához, hogy 
Nemes Lajos tanfelügyelő ur, köz
bevetésére, mint Ön írja, a vécsei 
tanítót szigorúan megdorgálták, sőt 
atjól az államsegélyt is megvonták. 
De melyik tanítóval esett ez mep? 
— mert kettő van — nem méltoz- 
tatott megnevezni. — Nem bizony, 
mert az egyikkel sem történt meg, 
és igy oz légből kapott rágalom, 
mesebeszéd Egy évben történt ugyan 
némi baj, a midőn községeinkben a 
gyermekek kanyaró és más ragályos 
betegségben szenvedtek, az iskola 
orvosi rendelettel bezáratott, úgy. 
hogy a gyerekek alig jártak 2—o 
hónapig iskolába és az emiatt tör
tént hátramaradás pótlására lettek 
a tanítók figyelmeztetve és komo
lyan utasítva, de az állami segély 
elvonásáról szó sem volt.

Mondom tehát, hogy ezen egy 
eset kivételével, Molnár főispán és 
Nemes tanfelügyelő urak gyakrab
ban meglátogatván iskolánkat meg
elégedéssel távoztak ; és most tisz
telettel kérek mindenkit, aki Vécsén 
keresztül utazik, vagy csupa kíván
csiságból is, legyen szives az or
szágút mellett fekvő iskolámba be
nyitni és a tanulás eredményéről 
személyosen meggyőződni.

Ezek után azon panasza sem állhat 
meg, mely szerint 7 év után most 
először hívom meg iskolámba. — 
nem . . . .  főtisztelendő uram ne 
legyen elfogult és ismerje be, hogy 
házamnál való első megjelenése al
kalmával, világosan kikértem közre
működését különösen az iskola-ügy
ben és kértem ogyszersmindenkorra, 
hogy az iskolába gyakran tetszése 
szerinti időben betekinteni méltóz- 
tassék . . .  és ezt két élő tanúval 
igazolhatom, Ha nem jött, azzal csak 
azt igazolta be, hogy velem érint
kezni rangján alóli dolognak tartja, 
holott mindon meghívás nélkül is 
jogában áll saját szertartásu híveit 
a vécsei közös iskolában megláto
gatni, pedig ón kértem is arra, hogy 
felettük az igazgatói tisztséget gya
korolja; most tehát mire való azon 
panasza, hogy az iskolaszékbe sem 
választottam be, holott minden lel 
kész, már mint ilyen, paróchiája kö
rében választás nélkül is, teljes jog
gal rendelkezhetik az iskolában. — 
Egyszer levél által meghívtam a 
záróvizsgára; ha levelemet nem kap
ta, oka nem vagyok, de az én szám
ból soha sem hallotta azt, hogy a 
vécsei iskola teljesen gk. jellegű és 
ahhoz semmi köze, ezen állításomat 
esküvel is kész vagyok megerősí
teni. Az elégedetlen szülők nyakába 
a 600 koronán felüli teher azért zú
dult, mivel az iskolai 30 filléres 
adót, többszöri sürgetésemre, az ál
lampénztárba senki sem akarta be
fizetni. — Am lássák az illetők ; én 
adóvégrenajtó nem vagyok s a nép
pel piszkolódni kötelességemnek nem 
tartom, s úgy hiszem, főbisztelendő 
ur sem vállalkoznék ilyesmire.

Ezek után csak az a megjegyzé
sem, tessék az iskola-ügyet hatóság 
elébe vinni, én semmitől sem félek, 
nem csaltam, nem loptam, mi bajom 
lehet? de hogy üres vagy teli kéz
zel fog e távozni, az majd megvá
lik : ón a méltányos követelés elé, 
nehézséget nem fogok gördíteni.

Becses válasza kapcsán azt ’mél- 
tóztatik hangoztatni, hogy én — 
ftdő uram — összes Vécsén lakó hí
vei lelki vezetését teljesen magam
nak akartam biztosítani, de hogyan 
vagy miképen?, az nem lett eléggé 
inegvilágositva vagy beigazolva, 
mivel hogy én semmivel sem tet
tem többet, mint a mennyit úsusban 
találtam. Az volt pedig az uzus, tjn- 
óta Vécsén gk. paróchia létezik, 
hogy a latin szert, szülők, bizonyára



plébánosaik engedőimével, gyerme- toszem, nőm tshotem . . . iniro az- 1 IM VTr T _ T f r R » l  A szerkesztőség üzenetei:
keiket csaknem kivétel nélkül, itt tán az illető szegény nő avval vá- * *  *  )
kereszteltették, itt it vannak beanya- laszol, hogy avatás nélkül hazamegy — , . . , ....
könvvezve. Midőn 1874-ben ideke- nagy boszusággal. — Tehát bocsás- _ i ~  Lapunk tudósítóit kérjük, hogy
riiltem, néhai angyali lelkületű Pil- són meg ftdő uram és ne fogja rám, V álasz  G ál L a jo s  urnák. a máro. 15-lkí ünnepről részletes tú
lér Antal terebesi plébános arra hogy a némi haszonnal járó avatá- r, u  „ i«o-.itolsó számá- dólitáeaikat késedelem nélkül bekül-
.zílitott u ,  hogy a .must én sokját most íz én végsőm n.m végzi i lC m r e  h líS Í-  ^nl ezlve.kodjenek.
IS kövessem, kereszteljem a latin azt senki, mert sok szegény no nem í , , t • . TTíhul v v áro s kö zön sé- L L T.-Tarebes. Szívesen vesszük. Üdv.

kisdedeket, a nőket avassam f kép«, de nem is akar t e r e d r e  $ T h d s “  0 B, BUd.pe, t; Ma.Uek
ki, a nehéz betegeket providiáljam | menni, ón pedig elutasítom. » , ’ .j« drátrasáffa mellett. Nagyon B®110"*1 Köszönjük és elfogadjuk,
esetleg el is temessem, természete-; Ha a fentelősoroltak mellett még • ® ® o.lvknt midőn a hús K< M- Mártonyfalva. Lapunknak előfizetési
sen az anyakönyvi bejegyzéseket az több hasonló hitelt érdemlő panasza t ós rosszasá^át állítja 2 f ■ J’0 ^ nSflBd<#P™int' “  8EÍVOsked-
év végével küldjem It^Tor.bősre: | van ollonem a ftdő urnák bátran ^ ^ » L m ^ ^ T ^ d i a ' 1' ' ^  J<k *
továbbá engedjem m.g, hogy a , kivel, a közönség elé mutassa ki á J *  polgár, kik di*  nem ár ------
latin Szert.,hívok vasárnaponknit .Iső minő békebonto vagyok én, no te- | d , ] Jkn®k itt, mint Ön, mélyen Kiadótulajdonos:
harangozas után sajat szertartása al- kintsen se koromra, sem állasomra, . } “ T A M nn Cw . MM M m £, .
kaim. énekeiket énekeljék tóm,>lo- hiszen éppen az a ozélja a nyílt le- tls,telt uram' . , , ,  LA N D ESM A N N  M IKSA,
moinban addig mig én miséhez fo- j velezósnek, hogy hibáink szembe ál- A statisztikai adatok egész lég ió --------------------------------------------
gok. Vasárnap vecsernya után fel-j littatván, önmagunkat lehetőleg meg- jával bizonyíthatom, hogy egész _19Q3 vbtó sz£m
váltva az én híveimmel rózsafüzér ismerti és hibáinkat helyrehozni ta- nagy Magyarországon nem található
ájtatosságot végezzenek. Úgy is tör- nuljuk. Ez a főmesterség : Nosce te még egy rendezett tanácsú város, Á rverési hirdetm ény,
tént, én mindezeket sokszor saját ipsum. hol a mészárosok oly nagy adóval , . , , . . .  10U1
kényelmem feláldozásával, néha éj j Válaszában arra figyelmeztet aft. volnának megterhelve, és mégis 44 . Tuilr ^,r * *** *  * i *«,
idején is pontosan teljesítettem, de i ur, hogy meggondatlanságommal mi- —48 kr.-já al árulnák a húst. ÓV1 1 S'a • rteIrael)eI)'
m m  azon 20—24 korouányi av.tési nő botrányt okoztam, midőn a gyé- Kassán 60 Ur..ért mérik a h, s,
díjért, melyről szólni sem érdemes, i nást a piaczra vittem! No valóban , Q fr.0.Vo,„t!íl{i />. vá^á^ adó 7iy . , .. * , Xtu U ■D ó
de mint helyben laké lelkész kész-1 ez gyönyört! dolog! hát én voltam ‘okk&, olcsf { b, Munkácson, Ungvá- k lív fsS t' ffiret^Mi-
ségesen szolgáltán. jé tanácsosai a a botrány okozéja? én azonosítottam ron, Nagy-Károlyban, Debreczenben. hálv javára Sztankay Béla és neje 
hozzám forduló híveknek szertartás az on templomát a busznyaval ? ás Szatmárott szintén drágább, 52-5(1 ellen 600 K és jár erejéig 1902 évi 
külömbsége nélkül peres és perenki- nem ön cselekedte azt velem? Sót ^ r i i ,  n hú<u N«m értem .. 1\  no - V  9.
vüli ügyekben és mindenben, a mi a többet is tett; nemsokára követkéz- * Ú*3L u hol itt a drágájáé? Na- m-?Ju-s 2^'a!| ,fog^ ,atosflt? ííf klf  f*
hívek javára szolgált, megbetegedő- vén a húsvéti ünnepek, meghagyta ‘ tn 'c sÖ L V o zo m  ^gyéb" énf is ez f f l s 'ö O t r o  n 'á í  be tű it W t f  ,  
»ek eseten az első gyógyszer min- egyhazgondnokanak, hogy a hívek ,• p\\,u r fllPn m«£r . , , aoronara oecsuii. KoveiKezo
dig paróchiámból kerUlt k i; mivel pászkáikat ne a Cerkóhoz vigyék T J n ha V  tudom ön ‘^ g o k : u. m. 2 ló 2 tehén, 1
hesszn lelkószi pályámon, teszem azt mint eddig, hanem a grófi majori 0iczr<51 Jett ide áthelyezve’ hol tia(i 0 s(->r̂ s, 1 szekér és 1 kocsi nyil-
Czékén a7i tanas/taltam hoe-v az udvarára - lett erre ^ainno-á  ̂ úr émM ’ M,8k01 . /  . . f , \  vános árverésen eladatnak,
önzetlen, tísztakeblü lelkipásztorok letes szóbeszéd . . .  Am a hívek P ^ g 8BmtÓn drágábban mérik a Mely /rverésnek a tokaji kir. # já- 
— legyenek bármely felekezetbeliek pászkáikat a majorba nem vitték, * .. rasbirósag 1J02 évi v 8o|í3 sz^mu
az Üdvözítő tanaihoz képest szere- hanem a templom terén kezdtek le- Nem tételezek fel Önről rossz aka- végzésé folytán 6u) kor. fillér tőke- 
tettel és kölcsönös bizalommal segi- telepedni; innen azonban ftdősóged ratot, csak azt a tényt constatálha- követelés ennek 1JU2 évi tebr. hó 1 
tik egymást nehéz papi kötelmeik által kizavartatván az iskola udva- tóin, hogy vagy előbbi tartózkodási napjától járó o százalék kamatai ós 
teljesítésében minden felekezeti fél- rára tereitettek, és azóta ez a pász- helyén nem igen vett tudomást a eddig összesen 1-U h. őo nllérben 
tékenysóg nélkül, nem egyebet óhajt- kaszentelós helye ! Ezen cselekedete húsáráról, vagy mostnem tudja, biróilag mar megállapított költségek 
ván, mint az Istennek nagyobbmér- mit egyebet bizonyít, mint azt, hogy hogy mibe kerül 1 kg. hús hely- erejéig B.-Olasziban fez tan kay Béla 
vü és mindenki által teljesítendő di- megveti ftdő Uram szertartásomat ben. és neje lakásán leendő eszközlésért
csőitését! -  Erre adtak nekem jó ós templomomat valóban bussnyával Ami vógul a hús rosszaságát illeti, 1903 évi marcz. ho 17-lk napján« 
példát a* imregi minorita rendű atyák tartja azonosnak, mert azt p ászka- erre vonatkozólag csak az a meg- u , , 3 ora1a h?tarl,d^ l kí íü ■,
papságom kezdetén, ezt tanultamén szentelési czélra sem tartja méltónak: iP£rVzésem lio^v Ön a rövid itt tar- a‘1” 0E a v )̂n,n.1 szándékozók oly
néhai Hericz Ferencz és Majláth Mi- mindezek daczára válasziratában hi- tózkodása alatt nem győződhetett me8j®gyzessel hivatnak meg, hogy 
hály volt czékei plébánosok és más vatkozik 28 éves papi működési re ós meg teljesen. Distingválni kell a hús ?ZYeri nt9ttin7n^ 5Sinft°« ^  l 8? 1 xl4Vl 
a vidéken lelkószkedő jeles példás mondja, hogy azok a kik önt isme- és jllis között. Ne tessék a piaci bú- p * *  V cz' 10,P és !08 §-ai értelmében 
papoktól . , , ezt követtem tehát rik, oly megvetésre méltó tettre, dókban árult falusi húsról követkéz- kéfzpénzfizetés mellett, a legtcbbet 
én tiszta és minden mellékes érdek- minőről ón vádolom, nem tartják tetnj a mózsárszékekben árultakra. ,Kero.nek szükség esetén becsaron 
tői ment vócsei lelkészemben is, és képesnek. mert biztos informátió szerint, ön al“ J ,s el íognak adatni- .
most azon erős meggyőződésben va- Bizony nem, ha a tények ön ellen ott ^súrolja a szükségleteit. Amennyiben az árverezendő íngó-
gyok, hogy ezen készséggel teljes és nem beszélnének !?  Avagy minő val , sagokat mások is le és felül foglal-
senki érdekét nem sértő, de sokak lásbeosülésre mutat az, hogy ftdő ur Ennyit az igazság erdekeban. tatták ós azokra kielégítési jogot 
javát előmozdító ingyenes szolgála- a gör. szert, hívőnek ezen köszönte- Pninái- Qámiinl nyertek volna, ezen árverés az 1881
taimért senki sem fog elitélni, de séve : Szlava Iszuszu Chrisztu ! (Di- " ’ f vl LiX. t -ez, 120 §. értelmében ezek
sőt inkább megdicsérni, mivel csak- csősóg a Jézus Krisztusnak) legott ------ javára is elrendeltetik.
ugyan alig van valami dicséretesebb dühbe jön ós a sárga földig lepisz- , Kelt Tokaj, 1903. é :i március hó
mint az hogy ha a különszertartásu kolja, hogy miért nem igy köszönti MwilaMrnynt ^
és vallásu papok barátságos ogyet- Pochvalyni J  szis Krisztus! (Dicsér- ^ * Faragó József
értésben együtt élvén, a köznépnek tessék a Jézus Krisztus) Ezen és ha- Hurka F erencz a p. H. legutóbbi kir. bir. végrehajtó
követésre méltó például szolgálnak sonló módon nyilatkozni szokott túl- szlimiban közzéteszi az ellenem _ ........................
“  Hasonló egyetértésben töltöttünk buzgósága gyakran a zsarnokságig omelt vádak sorozatát. 
együtt néhány evet nsagos Perls- fokozódik, mint hogy személy való- TI , . . .  „ , ,
berg Ede volt tőkéterebesi plébános gatás nélkül nekiront akárki szemé- . ^íu.rPa ismerős ,i r ga 11 s ............... .......... — — ..................
most kassai kanonok úrral, kinek lyének, főleg ha észreveszi, hogy nem következményeivel, rn u gy
úgy hiszem nem volt ellenem pana- saját szertartási! hive, minden ok * 8 / 1ZP6I\  ^  e ? J e u -
sza, de nekem se ellene. Nemcsak nélkül korhely és más efféle címek- alt szabadságvesztés bunte esre í 1 # 1 1
őnagysága, de a terebesi rk. kérész- kel illeti! vájjon köteles-e ezt valaki el vo * lté,ve< | | |  I t V l H i
teltek annyakönyve is kellően képes minden szó nélkül zsebre dugni? A fegyelmi eljárás ellenem tény- | ^ |  I
beigazolni, hogy az általam kérész- avagy nem méltóbb dolog-e egy ke- le8 folyamatban van, sőt hozzáte- J
telt latin szert, gyermekek névsorát lesztényhez, sőt hozzá még paphoz, szem, hogy ennek is Hurka java B u d a p e s t r ő l ,
minden óv végén pontosan és hiány- ha a felekkel nyájasan, atyai szelíd- részben a mozgatója. — Ez teszi
talanul átküldüttem; ugyan azt tét- sóggel érintkezik?! holott lármázni, reám nézve lehetetlenséggé, hogy a Van szerencsém a n. é. közön- 
tem ftdő urnák Terebesre való át- goroinbáskodtii a cigány is tud. megtorló lépésekért ellene már most ség b. tudomására hozni, hogy a
költözése után mindaddig, mig ezen Kölcsönös vallási becsiilésónek kéz- folyamodjam. Rákóezy-utczán lévő Gyarmathy-
szolgálat alól fel nem mentett, ami /.el fogható bizonyítványát adta ft. Be kell várnom a folyaratban féle házban egy—a mai kor mfn-
1877, évben történt: azon ideig ta- uram akkor, -nidőn egy vasárnapi levő eljárás eredményét, amelynek den kívánalmainak megfelelő
Ián Ó gyermeket kereszteltem, de alkalommal ön éppen prédikált, a elibe vágni, az ildommal és tisz- • # # # ' % *  • «
hogy átküldtem-e hivatalához bejegy- helyb. gk. templomban pedig a nagy tességge! meg nem egyeztethető el- 1||M r^HTI 
zés végett, azt biztosan nem tudom harang félmisére szólalt meg . . . .  járás volna. VI r m  I MII#
és igy kész vagyok inkább elhinni jámbor hívei bizonyára közöttük sok Ártatlanságom tudatában azonban .  •  # ..  •  •  .
hogy elfelejtettem; azt azonban ha- gk. nő -  a harangszavára keresztet teljes önérzettel Ígérem, hogy az el SZ2D0MUZICT£T
tározottan óz erősen tagadom, hogy vetvén magukra istones szokás sze- Jenem folyamatba tett eljárás ered- 1
valaki szóval vagy írásban követelte rint sóhajtoztak . . . No lett erre ne ményét annak idején közzé fogom nyitottam, hol is mindennemű 
volna tőlem ezen kereszteltek kivo- m ulass!! Hat két Isten van, monda tenni. aiLnl é« modern ^nhá.ú fijfí r
natát-, Ezt csakis válasziratából most ftdő Uram, mit sóhajtoztok idegen Mint közhivatalnok, Jaki állásom- hákat a raktáron lévő legfinomabb
tudtam meg, külőmben tessék mié- harang hallatára, mi közötök hozzá? n£l fogva az egyéni tisztesség dől- angol franczia ós honi kelmékből 
lobb értésemre adni, hogy melyik stb. No mar en nem tudnék az ilye- gában nyilvános számadással tartó- a legújabb divat szerint gyorsan 
évről vagyok hátralékban, azonnal nért megharagudni, de tálán ezer zom> arra kérem a t. nagyküzönsé- ós izlésteliesen készítek, 
megküldöm a mi hiányzik. pap közül egy sem, sőt ilyen körül- get( méltóztassók azon ideig az Ítél- A fővárosban számos éven át

Megjegyzem itt egyúttal azt is, métiyek között a hívekkel összesó- kezést felfüggeszteni, mert a Hurka- gyakorlatilag szerzett tanasrtala 
hogy mióta segítségemet igénybe hajtanék jő pó dát adván az Isten féie pálinkabSzös forrás nem alkui fáimnál fog?a azorkellemes híiv- 
nem veszi ftdo. ur. ón azóta távol dicsőítésére es kölcsönös vallási sze- mas arra, hogy abból az egyéni tisz- zetben vagyok hoirv a larkénve 
tartom magamat minden beayatko- retet s türelemre. tesség rúvására véleményt merit- Lbb i/ ésnek ’ iá megfelelhetek*
zástól; hiába jön hozzám a latin S ezzel végeztem egyszer s min- snnk S ú  is megtelelhetek,
eeert. n« nagy téli hideg időkén, denkorra, jobb jövőt reményivé. Is- Tisztelettel kiuv^ maradfamA PÍ
vagy a nyári szorgos munka közben teni beke velünk! . . *  s «irve maradiam
hogy könyörüljek rajta és ne enged- Vócse 1903. márczius 1. Mezei Jenő teljes tisztelettel
jem egy órai útra távol-eső Terebes- körjegyző
re betegen gyalogolni, de avassam “ i, k , .v«  .uu kö.töuvkén. ,,.ork. . . ,5 S a u t
ki itten, mint egykoron . . .  Nem szentszéki tanácsos, felelő., ___________________________
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