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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG

Hova M lap */.elletni tés/.ét iiletó minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utoza 220 szánt.

EI.OL1ZE l'ESI DÍJ: Egész eve 8 kor, 
fél evre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye*  MZ.nin ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
I'-- rmentetlnn levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilllér 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Nemzetiségi pörök. I
Országszerte nemzetiségi pórok folynak. ' 

Állam és nemzetellenes izgatással vádolva 
álnak a büntető bíróságok előtt olyan 
emberek, akik részben a magyar törvény
hozás tagjai, részben a jövőben fognak oda 
beválasztatni.

A helyzet tehát némileg megváltozott. 
Eleddig a törvényhozás házán kívül álló 
agitátorok, magukról megfeledkezett papok, 
tanítók, ügyvédek, újságírók izgattak a ma
gyar haza ellen s egyik másik el is vette 
méltó büntetését. Ma azonban nem válasz
tók, hanem választottak és választandók 
pályáznak az olcsó mártiri babérokra. Es 
ez jóval veszedelmesebb jelenség, amely 
lelett egyszerűen napirendre térni nem lehet.

Mikor a jog, törvény és igazság uralma 
lehetővé tette, hogy a nemzetiségi képvi
selők bejuthatnak a parlamentbe, örömmel 
vette ezt tudomásul a magyar közvélemény.

Első sorban azért, mert szabad ut 
engedtetik a törvénynek, semmiféle idegen 
befolyás nem érvényesül a nemzetiségi vá
lasztók szavazatánál. Egy nép műveltségé
nek és szabadságának fokmérője az, hogy 
tnilv szabadon adja le voksát a választó, 
llát az ország nemzetiségi választói le is 
adták szabadon szavazatukat és igv kerül
tek be a parlamentbe Valasek és társai. E 
szabad választásban megnyugodott a magyar 
közvélemény azért is, mert azt hitte, hogy 
most meg fog szűnni az aknamunka. A 
nemzetiségi vezető férfiaknak alkalma nyílik

TÁRCA. 
Spanyolok.

Zürichben a tó-hoz címzett szálloda előtt 
két elegáns külsejű ember találkozott. Mind a 
kettőt fölötte meglepni látszott e találkozás. Az 
egyik sovány, ravasz tekintetű férfin volt, he
gyes szénfekete kecskeszakállal és feltűnően 
sűrű összenőtt szemöldökkel. A másik élénk 
tekintetű, könnyed járású férfin volt, szabályos 
vonásokkal, barátságosan csillogó fekete sze
mekkel és sötét gesztenveszinfl hajzattal. Hatá
rozottan szép ember volt és körszakállának 
selvemszállai arról tanúskodtak, hogy külső elő
nyeit ápolni tudja.

Miután egy pillanatig tágra nvilt szemek
kel egymásra tekintettek, a soványabbik meg
szólalt :

— Salvados !
— Quirez!
— Igazán te vagy
— Milyen találkozás I
A két férfi kezet szorított egymással.
— Húsz éve nem láttalak szinről-szinre.
— Akkor még mindketten pajkos diákok 

voltunk.
— I gv van. Quirez. f iaink nagy széjjel 

ágaztak.
— Valóban, nagyon.
— Te rendőrkapitány lettél. Te pedig 

rablókapitány.

most nyíltan, szabadon, a mentelmi jog 
védelme alatt, az egész világ hallatára és 
illetékes helyen követeléseiket és nézeteiket 
hangoztatni és meggyőzni a közönséget 
irányuk helyességéről. S alkalma nyílik a 
magyar kormánynak szemtől szemben kifej
teni a maga álláspontját Szóval az érvek 
és elvek mérkőzését vártuk attól, hogy 
Valasekéket beeresztettük az uj országházba.

Tévedtünk, csalódtunk. Nemzetiségi 
képviselők hébe-hóba szólalnak azok fel a 
parlamentben s ekkor is vagy bolondokat 
beszélnek, amikkel komolyan foglalkozni 
nem lehet, vagy a gyülölségnek egész árada
tát szórják a Ház tanácskozási termére. 
Tárgyilagos, a kérdéseket és a helyzetet 
tisztázó vitára s kijelentésekre tehát nem 
akad alkalom. A nemzetiségi urak, akik 
ezelőtt a szószéken, az iskolában, a korcs
mában dikcióztak, most a képviselőházban 
is csak dikcióznak. sem újabbat, sem oko
sabbat nem mondanak.

Ellenben megnagyobodott a munkál
kodás! körük. Most már a képviselőházban 
is izgathatnak a magyarság ellen.

S annál fokozottabb mérvben folyik 
a nemzetiségi aknamunka az országban. 
Bizonyítják ezt a nemzetiségi pörök, melyek
ben súlyos hazaárulási vádakkal megrakodva 
állanak az agitátorok a büntető bíróság előtt.

A nemzetiségi izgatás dolgában most 
a tót agitátorok vezetnek. A románok csen
desebbek, de társadalmi s különösen gaz
dasági utón törekszenek az érvényesülésre. 
Egyre nő a tendenciózus román pénzinté

— Ilyen az élet. Neked protekciód volt. . .
— Neked pedig rettenthetetlen bátor

ságod.
— Ah Quirez.

Salvados, ha két évvel ezelőtt talál
koztunk volna, revolveremet sütöttem volna rád.

f öltéve, hogy én előbb karabélyommal 
célba nem vettelek volna.

— Es Íme e semleges területen barátok
ként üdvözöljük egymást.

— Igen, a hogy régi iskolatársakhoz illik.
— A madonnára, e találkozást egy pohár 

borral kell megünnepelnünk.
— Semmi elenvetésem, menjünk a ter- 

raszra.
— Nehány perc múlva a két férfiú bika

vér piros spanyol bort töltögetett egymás po
harába.

— Hogy történt az — kérdé Quirez, a 
rendőrkapitány — hogy te két évvel ezelőtt 
hirtelen letűntél a szereplés színteréről'.’

— Mikor nagybátyámat az államtanácsba 
beválasztották, fölkeresett és megkért, hogy 
hagyjam abba a mesterségemet, tűnjek el s ő 
néhány év nmlva kegyelmet fog sorsomra ki
eszközölni.

— És te?
— Referáltam neki Igen jó ember az 

öreg. Azonfelül egyetlen örököse is vagyok.
— Es vagyoni viszonyaid .'
— Türhetőek. Három érsek váltságdíjából 

csinos kis leniére teltem szert. Ebből élek
Lapunk ni»i száma 4 oldalra terjed. 

zetek száma, melyek egyebet sem tesznek, 
csak földet és földet vásárolnak Erdélyben, 
kiindulván abból a szempontból, hogy akié 
a föld, azé az ország.

Látjuk tehát, hogy mindazok a mód
szerek, melyeket eddig a törvény korlátain 
belül alkalmaztunk a nemzetiségekkel szem
ben, eredményre nem vezettek s a helyzet 
mindenütt az országban, ahol nemzetiségi 
lapok és agitátorok vannak, mindinkább 
elmérgesedik. A legutóbbi nemzetiségi pörök 
megdöbbentően igazolják ennek az állítás
nak az igazságát.

Elérkezett a szigor és erélyesség ideje. 
A magyar államhoz méltó erővel és hatá
rozottsággal kell fellépni a konkolvhintők 
ellen s első sorban lehetetlenné kell tenni 
a külföldről jövő anyagi és erkölcsi támo
gatást. Mert külföldről táplálkoznak a Vala- 
sekek és Lukácsiuk, onnan rángatják őket 
dróton.

És kell egy’ ellentmondást nem tűrő 
iskolatörvény, mely abban csúcsosodjék ki, 
hogy aki Magyarországon született, az ma
gyar iskolába járjon. Ne legyen egy gyer
mek sem, aki miután elemi iskoláit elvé
gezte, magvarul ne tudjon és ne legyen 
egy tanító sem, aki nem becsületes, hü fia 
ennek a hazának.

Valamint a német Schulmeisterekkel 
győzték le 1871-ben a németek a fran
ciákat, azonképpen mi is csak a magyar 
Schulmeisterekkel tudjuk legyőzni és meg
győzni a nemzetiségeket.

most, függetlenül barlangotok a nagy világban, 
olvbá tekintvén azt, mint egy őserdőt. I.eg- 
fölebb az zseniroz néha, hogy karabély helyett 
esernyőt szorongatok a markomban. De hiába, 
a civilizáció igy kívánja.

— Ah barátom — sóhajtja dón Quirez — 
az én kariérem sokkal bonyodalmasabb.

— Ah.
— Néhány hóval ezelőtt egy sikkasztót 

tartóztattam le Teledóban.
— A madonnára mondom, helyesen tevéd. 

Ezek a banditák nem érdemlik meg a szabad
ságot.

— A nyomorultnak nagvon sok pénze volt.
— Értelek.
— Futni engedtem.
— Bosszul tetted — válaszolt az ex-rabló 

kapitány.
— Átlátom.
— Az élet kötelességeit komolyan kell 

venni. Ha valaki rendőr, legyen az testestől- 
lelkestől. Végre az sem az utolsó mesterség. 
Képzeld csak, milyen ocsmány mesterség lenne 
a banditaság, ha rendőri assisztencia mellett 
fosztogatnánk az utasokat. Ismétlem, Quirez, 
hibát követtél el, súlyos hibát.

A rendőrkapitány szemlesütve szívelte 
meg a rablókapitány feddését.

— Igazad van, Salvados, meg is lakottam 
érte. A vizsgálat elől menekülnöm kellett. 
Nagybátyám, ki mint tudod, szintén állam
tanácsos, megígérte, hogy eltusolja a dolgot. 
Azóta itt élek a húgommal.



A tisztviselők fizetésrendezése.
Amit annyi ezer meg ezer ember oly 

régóta a legnagyobb mohósággal várt: a 
törvényjavaslatot az állami tisztviselők hely
zetének javítása érdekében végre-valahára a 
képviselőház elé terjesztette a pénzilgy- 
minister.

Valóban elérkezett az ideje annak, hogy 
immár egyszer dűlőre jusson a rosszul dotált 
hivatalnokok sorsa Ha méltányos, igazságos, 
sőt jogos kívánságról van szó, akkor az 
állami tisztviselők kérelme minden tekintetben 
teljesítésre, keresztülvitelre való dolog volt.

Fölösleges hangoztatnunk, hogy minő 
kiváló, fontos, nagy figyelmet igénylő sze
repet töltenek be a bürokraták az állam 
gépezetében. 11a felületesen, lelkiismeretlenül, 
hánva-veti módon végeznék feladatukat, a 
kerék nem fordulna akadálytalanul, meg- 
bicsaklanék. zökkenek egyet-egyet a munka
kedv hijján végzett, kényszeredett dolog 
közben; inogna, roskadozna az egész admi
nisztráció. 11a tehát — a mi mód fölött 
szükséges — rendes ügymenetelt óhajtunk 
elérni, az az korrekt, céltudatos, kötelesség
szerit munkát várunk az’állam hivatalnokai
tól, adjuk meg nekik a mi nekik dukál, 
vegyük le villáikról a nehéz terheket, eny
hítsük sulvos gondjaikat, tegyük lehetővé, 
hogy úgy jelenhessenek meg a társadalom
ban, mint a hogy hivatásukból eredőleg 
elvárják tőlük. Ha némileg elsimítjuk hom
lokukról a gondterhes redőket, ha kedve
zőtlen viszonyaikon valamelyest javítunk, 
akkor nem veszítik el a tisztviselők ener
giájukat, hanem a szokott és intelligenciá
juktól megkivántató munkaszeretettel töltik 
be helyüket

A kormány nem zárkózhatott el az 
általános, nagyszabású mozgalom elöl. Az 
államnak meg kellett hoznia azt az áldozatot, 
hogy hivatalnokait megfelelően honorálja 
felelőségteljes, fáradságos munkájukért. A 
mintegy tizennyolc millió koronára rugó 
összeg nincs kidobva az államkasszából, 
mert valóban humánus, érdemes ügyre van 
fordítva. Tagadhatlan, hogy a rengeteg pénz
mennyiséget nem viseli az állampénetár min
den nagyobb rázkódtatás nélkül, nagyon is 
érezhető a tekintélyes summa hiánya, de ha 
tekintetbe vesszük azt a körülményt, hogy 
nálunk minő hiábavaló, fölösleges dolgokra 
pazarolnak milliókat, nem sajnáljuk ezt a 
kiadást, melyről tudjuk, hogy jó helyre jut.

A kormány is rég belátta, hogy az

— A húgoddal?
— Igen.
— A szép Asszuntával
— I gy van- 1*  ösmered ?
— Igen. A korduvai országúton egyszer 

lesben állottam, s láttam őt öszvérháton. Gyö
nyört! teremtés.

— Szegény sokat szenved miattam.
— Hogyan?
— Nyomorgunk, Salvados, ennyi az egész, 

(ívakran alig tudjuk a szállodai számlát ki
egyenlíteni. Nagybátyám egy grandezás mo
dorba bujtatott llarpagon. Alig küld annyit, a 
miből megélhetünk.

— Haha! — kacagott az egykori rabló
kapitány. Igazad van. Egyszer elcsíptem. Hogy 
alkudott a váltságdíjra. Esküszöm, mint egy 
hagymás kofa Alig tudtam belőle 8(10 durot 
kicsiklandozni.

— Nyolcszáz duro ? Oh, Salvados, ne em
legess ilven összegeket, a szivem szorul össze. 
Ne feledd, hogy nálam e pillanatban alig van 
50 frank.

— Szegény fiú.
Salvados megemelte poharát és kiitta. 

Aztán sokáig nézett maga elé. ujjaival szép 
göndör haját borzongatva. Végre megszólalt. 

— Quirez!
— Salvados '
— Én egy becsületes ajánlatot teszek 

neked.
— Beszélj.
— 800 durot. mit nagybátyádtól szerez

tem, nyomban a kezeidhez szolgáltatom 

állami tisztviselők fizetésemelése múlhatat
lanul szükséges; talán a törvényjavaslat ké
szítője, kidolgozója, a pénzügyminiszter akként 
gondolkodott, hogy tőle telhetőiig a leg
messzebb menő kedvezményekben es előnyök
ben részesítené a tiszta iselőket és a fölös meny- 
nyisegü pénzt a legnagyobb készséggel for
dítaná sorsuk enyhítésére, ha például a had
ügyi kormány nem telhetetlenkednék. ha 
nem kívánna tulon-tulit; de igy a hadsereg 
és járulékai fölemésztenek, elnyelnek minden 
garast, amit számos, értékes, hasznos és az 
államra mindenképpen előnyösebb dolgokra 
lehetne fordítani.

Igv aztán a megmaradt fillérekkel kell 
az országon átviliarzó, a haza minden zegét- 
zugát beharsogó panaszhangokat és zúgoló
dásokat lecsillapítani. Igen szerényen jut ki 
a megszabott összegből oly tömérdek tiszt
viselőnek. de be kell érniök a kevéssel es 
be kell látniok, — ha ez vigasztalásukra 
nem is szolgál, — hogy az államhatalom, a 
vezérlő emberek többet nem tehetnek érde
kükben. habár megvan a jóakarat, a hajlan
dóság, a szándék a nehéz helyzet könnyíté
sére, a nehéz helyzet könnyítésére, a szomorú 
állapotok elviselhetőbbé való tételére.

Nálunk ez idő szerint még igen visszás 
a helyzet. Az uralkodó planéta a módnélküli, 
könnyelmű költekezés, mindenre, a mire nem 
kellene, épenséggel vagy csak szűkén és a 
mire égetően szükség lenne, ott fukarkodunk, 
takarékoskodunk.

Vigasztalódjunk azzal a reménynyel, 
hogv talán elkövetkeznek más idők és más 
emberek s akkor az intéző körök akként 
fognak vélekedni, hogy vannak dolgok az 
államban, amikre elodázhatlanul szüksége 
van a nemzetnek és érdemes sok pénzt for
dítani rájuk, mig vannak ismét más dolgok, 
amiknek hiányát nem érzi a nemzet, feles
leges tehát az utóbbiakra pénzt pazarolni.

A legkényesebb pontja a most beter
jesztett törvényjavaslatnak, mely ugyan nem 
tartozik szorosan az ügy lényegéhez, hogy 
e javaslatnak ez évi március végéig törvény
erőre kell emelkednie, hogy a tisztviselők
1902. november havától visszamenőleg meg
kaphassák az uj tervezet szerinti tizetés- 
különbözetet. Csakhogy a mostani körülmé
nyek között, mikor heves viták folynak a 
parlamentben a véderő javaslat fölött, úgy
szólván lehetetlenség számba megy az emlí
tett terminus betartása, ha csak a kormány 
a legelőzékenvebb eljárást nem tanusitja és

— Ne tréfálj, Salvados. Nem illik gúnyt 
űzni egv felfüggesztett rendőrhivatalnokból.

— Komolyan beszélek. Csupán egy fel
tételhez kötöm.

— Mondd a feltételt.
— En húgodnak udvarolni fogok, tisztes

ségcsen. mint a hogy spanyol nemeshez illik. 
S ha tetszem neki, feleségül veszem.

— Itt a kezem reá. Semmi kifogásom 
sincs provenienciád elleu. őseid vitézül küz
döttek a maurok ellen.

— Salvados zsebébe nyúlt, elővette check- 
könyvét, írószert hozatott a pincérrel s kiál
lította frankokban a 8(10 duronak megfelelő 
összeget. Mindezt könnyedén, habozás nélkül 
tette. Csak éppen azon tűnődött egy pillanatig, 
hogy kettőjük közül voltaképpen melyik a na
gyobb bandita : ő a volt rablókapitány, vagy 
pedig barátja, a volt rendőrkapitány ?

Este a szálloda éttermében találkozott a 
szép Asszuntával, ki bátyjával és duennájával 
súlyosbítva jelent meg a vacsoránál.

Vacsora után a terrászra mentek, hol a 
szép nyári éj csillagos égboltozata alatt regé
nyes történeteket beszélt el a viharos pályát 
futott kalandor.

Quirez pompás szivarokat szilt, a duenna 
egy karszékben elaludt, a szép Asszunta pedig 
ábrándos arckifejezéssel hallgatta.

Mikor nyugodni tértek, Quirez megszorí
totta barátja kezét és halkan igy szólt:

— Kitűnő chance-aid vannak.
Harmadnapra Salvados levélben forró 

szerelmet vallott. A levelet a megvesztegetett 

akkor parallel Illések utján mihamarább le 
nem tárgyaltatja a tizetésrendezési javaslatot.

A tisztviselők nagy érdeke, hogy a jel
zet időre törvénynyé váljék a javaslat és a 
legőszintébben kívánjuk, vajha ez lehetséges 
volna és csakugyan visszamenőleg megkap
hatnák a várva-várt pótlékot.

VEGYES HÍREK.
— ÁgyalapitvAny. A Sulyovuky István 

által létesített s mindenkor nevét viselő kórházi 
ágyalapitványra vonatkozólag megjelent köziemé 
nyiluk hvlyreigazitásakép konstatáljuk, miszerint 
az alapitó önmagának tartotta fenn azon jogot, 
hogy az alapítvány kamatainak cllenértékekép 
évenként a kórházban 100 ápolási napot ingyen 
igénybe vehessen.

— TisztujitAs. A város elöljáróságának 
és a képviselőtestületnek mandátuma e hó végével 
lejár. A főszolgabíró már e napokban tűzi ki a 
tisztujitás választására a határnapot.

— Közgyűlés. A nagymihályi önsegélyző 
egyesület február hó 22 én d. u. 2 órakor tartja 
a városháza nagytermében rendes évi közgyűlését. 
— Ugyancsak február 22 én d. u. 3 órakor tartja 
meg a málezai hitelszövetkezet is a fürdő pavillon 
helyiségében közgyűlését. — Mindkét szövetkezet 
működéséről legközelebbi számunkban fogunk meg
emlékezni.

— A kereskedelmi és hitelbank köz
gyűlése. Február hó 15-én d. e. 10 órakor tartotta 
meg Dr. IFídder Márk elnöklete alatt a nagy 
xnihályi kereskedelmi és hitelbank f. évi közgyű
lését, melyen 500 nál több részvény birtokosai je 
lentek meg. Az elnök ez alkalommal meleg sza
vakkal emlékezett Wtinberjer Sámuel az intézet 
elhunyt igazgatósági elnökéről, kinek vezetése alatt 
a bank annyira felvirágzott, méltatta elévülhetlen 
érdemeit, melyeket indítványára a közgyűlés jegyző
könyvileg örökített meg. Ezután a napirend követ
kezett, a melynek folyamán a részvényesek vita 
nélkül fogadták el az igazgatóság és felügyelő
bizottság évi jelentését. Az üresedésben lévő igaz 
gatósági tagsági állást a közgyűlés Weinberger 
Arthur varaimé csemernyei földbirtokossal töltötte 
be. A részvények múlt évi szelvényei 16 koroná 
jával az intézet pénztáránál beválthatók.

— A Harasztiig jubileum. A liomounai 
járás köztiszteletben álló főszolgabirája H<ira»zthy 
Miklós közszolgálatának 25 éves esztendejét ma 
ünnepli meg a homounai járás. Az ünnepély prog
ramja a következő: 1. Reggel 9 órakor hálaadó 
istentisztelet a róm. kath. templomban. 2. A ho-

duenna kézbesítette. Ugyancsak a megveszte
getett duenna hozta a választ is. Igen rövid 
volt. Így hangzott.

• Sajnálom, ön elkésett. Szivem másé. , 
Asszunta..

A megvesztegetett duenna még egy leve
let és egy kis csomagot kézbesített az ábrándos 
szemű spanyol leánynak. A második levél igy 
szólt:

■ Bájos senhora 1
Mellékelve küldök egy selyem kötélhág

csót, mely sokszor kötötte már össze a menyet 
a földdel. Biztosíthatom, hogy valódi lyoni se
lyemből való. Ha szive lovagjával valamikor 
egyesülni akar, bátran használhatja, akármily 
magas legyen is azj erkély. Isten önnel. En 
este nyolckor utazom. Ha kendőjével a ter- 
raszról búcsút fog inteni, úgy hálát fog érezni 
viliággá bujdosott imádója : Salvados..

A szép Asszunta pontban nyolckor meg
jelent a terrásson, s látta Salvadost kocsiba 
ülni, s látta a kocsit elrobogni. Hosszan sokáig 
lobogtatta kendőjét, még akkor is, mikor a 
kocsi már rég eltűnt. Aztán egy csillogó könyet 
törölt le vele, mely önkéntelenül lopódzott 
szemébe.

A duenna íigvelmeztette, hogv a vacsora 
kihűl.

— Ah — sóhajtott Asszunta a duenna 
széles vállára téve kezét — mily kár, hogy a 
valódi, a hamisítatlan romantikát már csak a 
rablókapitányok konzerválják.

/.ucziAn. 



monnai kaszinó diszülése <1. e. 10 órakor. 3. A 
Stefánia szilló emeleti nagytermében ünnepi gyűlés, 
melyen a jubiláns főszolgabírót üdvözölni fogják a 
járás közönsége, Homonna város képviselőtestülete 
és a járási, községi és körjegyzők. 4. A jelentke 
zett küldöttségek tisztelgése a kaszinó helyiségei 
ben a következő sorrendben: A hoinonnai róm. 
kath. esperesi kerület lelkészi kara. A hoinonnai 
egyesült, prot. egyház presby tóriuma. A hoinonnai 
izr. hitközség. A hoinonnai m. kir. áll. f. kereske 
delmi és polgári iskola tanári kara. A hoinonnai
m. kir. áll. faipari szakiak, felügyelő bizottsága 
és tanári kara. 5. Közebéd a Stefánia szálloda 
termeiben délután 1 órakor.

— t7/ aegédjegyzŐ. A Reutter Rezső eltá 
vozásával megüresedett segédjegyzői állás ideigle
nesen Halász Pál oki. jegyzővel töltetett be. A 
következő tisztujitás alkalmával ezen állás is vég
legesen fog betöltetni.

— Önkéntes tűzoltó-egylet, l’sépy Zol
tán járásunk tevékeny szolgabirája most azon fára 
dozik, hogy az önkéntes tűzoltói egyesületet meg 
alakítsa s miután az intelligens osztályból is sokan 
jelentették be belépésüket, az meg is fog alakulni. 
Kívánatos volna, hogy az értelmes iparosok közül 
számosán lépjenek be s hogy ekép egy fegyelme
zett testület válhassék az egyletből. Az alakuló 
közgyűlés március hó 10-én lesz.

— Betörések. lieich Simon helybeli lakos
nál a múlt év december havában ismeretlen tette 
sek éjnek idején a lakásba behatoltak és a többiek 
között egy arany órát és arany láncot vittek el. 
Mint most értesülünk derék csendőrségünk a tettest 
Markoviét József kis ráfi cigány személyében ki 
nyomozta és őt a helybeli kir. járásbíróság foghá
zába beszállította.

Ugyancsak ismeretlen tettes lopta el e hó 
15-én Seszták Károly helybeli iparos zsebóráját, 
kinek panaszára a csendőrség nyomozást indított 
és csakhamar előállította a tolvajt, akit letartóztatott.

— 17 építkezések. A tavasz folyamán a 
vasúti utcában három uj ház fog épülni; a város
ban szintén több építkezés lesz, úgy, hogy kilátás 
van, miszerint a folyó évben városunk nagyban 
fog emelkedni.

— Megrendítő szerencsétlenség hírét 
vettük Kohanóc községből. Egy napszámos fiával 
egyetemben e hó 7 én Josefovits Jakab répaver
mébe mentek a marha részére répát szedni. Az 
apa a nyíláshoz dobálta azokat, honnan a fia meg 
ki a szabadba. A több napig tartó esőzés folytán 
a fold meglazult s éppen abban az időben össze
omlott rájuk s a szerencsétleneket maga alá te 
mette. Dacára hogy a falu lakossága a legnagyobb 
erőfeszítés mellett igyekezett eket kiszabadítani, 
mégsem voltak képesek azt elérni. Az apát 
halva húzták ki, akin az orvosi boncolás a meg- 
fuladást konstatálta, inig fia szerencsére a nyílás 
mellett állott, súlyos zuzódási sebeket szenvedett, 
de mégis életben maradt. A boncolást Dr. Szekerük 
János körorvos és dr. Ligeti Albert kórházi orvo 
sok végezték. Rontsinszky Miklós kir. albiró, a 
fenyitö osztály \ezetője és I)ensz Sándor jegyző a 
boncolási jegyzőkönyveket a színhelyen fölvették 
és széleskörű nyomozást végeztek annak a meg
állapítására, hogy kit terhel a felelősség.

— Műkedvelői előadás. A Varannón 
építendő protestáns templom épitési alapja javára 
e hó 8-án rendezett műkedvelői előadás fényesen 
sikerült. Csiky Gergelynek „Buborékok*  cimü 
vigjátéka kerüli színre, a melyben a főszereplők 
Dr. Simonovits Ignácné, Jánosné, Bernáth
Béla, liodor Gábor oly odaadással és precizitás
sal dolgozták ki szerepeiket, hogy a legkényesebb 
müizlés is teljes kielégítést nyert. A többi szerep
lők is mindannyian derekasan állották meg helye
iket. A bevétel 800 korona volt.

— Vj titkos tanácsos. Őfelsége a király 
a munkács egyházmegyei görögkath'dikus és haza 
fiasságáról ismert püspököt, Firczdk Gyulát való
ságos belső titkos tanácsossá nevezte ki. A gratu
lációk közt első volt BVassícs Gyula minister, ki 
a püspököt a kinevezésről a következő táviratban 
érlesilette : RŐfelsége valóságos titkos tanácsossá mél 
tóztatott kinevezni, fogadd legmelegebb szerencse 
kivánataimat. — Dr. Wlassics."

— Kerületi hitközségi elnök. A nagy 
mihályi izraelita kerületi hitközség elnökévé J/o.v 
kovics József krasznóczi lakos választatott meg.

— A málezai tánezestély melyet a Máleza 
és vidéki uritársaság e hó 15 én a fürdő pavilon
jában rendezett, igen szépen sikerült. A megjelent 
közönség Miklós Jancsi zenéje mellett a reggeli 
órákig a legkedélyesebben mulatott.

— A Matolay Béla halálával megüre 
sedett árvaszéki ülnöki állásra, Bajusz József fog 
a legközelebbi vármegyei közgyűlésen pályázni. 
Az ő megválasztása esetén megüresedett árvaszéki 
jegyzői állásra Szent-Györgyi'Lohim dr. és Kálndssy 
László, az üresedésben lévő szolgabirói állásra pe
dig gróf Hoyos Viktor fognak pályázni. Szent 
Györgyi Zoltán és gróf Hoyos Viktor megválás/, 
tatása — az előjelek után Ítélve majdnem bi
zonyos.

— Az idei sorozás. Márciusban szokták 
rendszerint a sorozásokat megtartani, ez idén 
azonban valószínűleg el lesznek halasztva. Ugyanis 
az épen most tárgyalás alatt lévő katonai javas 
latok szerint már az ezidei sorozásnál akarják 
felemelni az ujonclétszámot, miután márciusig a 
javaslat törvényerőre nem igen fog emelkedni, a 
sorozások elfognak halasztatni.

— Tűz. Dubróka községben e hó 14 én 
éjjel tűz ütött ki s egy szalmafedelü ház leégett. 
A lakosság teljes számban vett részt az oltásban 
s ennek folytán sikerült a tüzet egyhamar lokalizálni.

— A tizes halála. A mai szűk világban 
ugyan kevesen fognak nagy halotti tort csapni, de 
mégis be kell jelentenünk illően elszoinorkodott 
szívvel, hogy a derék öreg kékhasu tizesbankó 
haldoklik. Az osztrák magyar bank kirurgusai meg 
állapították már régebben, hogy halála február 
28 án következik be. Ezentúl nem fogadják el még 
adóba sem a kék tízest. A készletet pedig elham
vasztják a jegybank kemencéiben. A kék tizes 
meghalt, éljen a huszkoronás! Éljen és szapo
rodjék !

Elnöki körlevél. A törvényhatóság 
közgyűlését Sátoraljaújhelyben 1903. február hó 
23 ának d. e. 10 órájára kitűztem s erre a bizott
sági tagokat tisztelettel meghívom A közgyűlés 
nevezetesebb tárgyai :

1. Az elhalálozás folytán megüresedett árva
széki ülnöki állás választás általi betöltése és 
ezen választás folytán megüresedő többi állások 
betöltése.

2. Elhalálozás folytán megüresedett szolga
birói állás választás általi betöltése.

3. A Kastenbaum Márton kegyes alapilvá 
nyára ügyelő választmányba 3 tagnak választása.

4. Dókus Gyula alispánná választása folytán 
a központi választmányba és a sátoraljaújhelyi 
közkórházi választmányba egy tagnak választása.

5. Alispáni jelentés a közigazgatás általános 
állapotáról.

(>. A házi és gyámpénztárnak állam kezelésbe 
való átadásról szerkesztett jegyzőkönyv.

7. A közkórház választmányának épitési bi
zottsági jog és hatáskörrel leendő felhatalmazása 
iránti alispáni jelentés.

8. Az igazságügyi miniszter intézvénye a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki épület és fogház
nak 80,000 korona ellenében való átengedése iránti 
intéz vénye.

9. Belügyminister intézvénye a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéki helyiségek kiürítése tárgyában.

10. Belügyminiszter intézvénye a jóváhagyás 
végett felterjesztett szervezési pótszabályrendelet 
tárgyában.

11. Győr sz. kir. város átirata a párbaj meg
szüntetése iránt a képviselő ház és kormányhoz 
intézett felirata tárgyában.

12. Sárosvármegye átirata a felsőmagyaror
szági közép birtokos osztály megment- se iránt a 
földmivelésügyi kormányhoz intézett emlékirata 
tárgyában.

12. Pozsony vármegye átirata a vasárnapi 
munkaszünetről rendelkező törvény megváltoztatása 
iránt a képviselőházhoz intézett felirata tárgyában.

14. Alispáni jelentés a kir. törvényszéki épü
let és fogházért felajánlott és elfogadott 80,000 
korona mikénti fedezése iránt.

15. Bába tartási szabályrendelet tervezete.
16. Községi zárszámadások és költségelőirány 

zalok felülvizsgálata.
Az állandó választmány ÜÍéso február hó 

21 ének d. e. 9 órájára lett kitűzve. Erról a tago 
kát értesítem és főispán ur Öméltósága megbizásá 
ból tisztelettel meghívom. — Sátoraljaújhely, 1903. 
február hó 12-én. Dókus Gyula, alispán.

— A „Vállalkozók Lapja*  és annak 
német kiadása a ^Bauunternehiner und Lieferant*  
cimü, Budapesten megjelenő szaklapok 1903. évi 
január elsejével a XXIV ik évfolyamra nyitnak 
előfizetést, melyre azzal hívjuk fel a vállalkozók, 
mérnökök, építészek, építőmesterek, építőiparosok, 
rajzolók, szállítók, gyárosok, nagyiparosok, munka 
vezetők, szakinányosok és bérlők figyelmét, hogy 
e lapokban jeles szakcikkeken kívül közölve lévén 
az országban felmerülő Összes építkezésekre, szállí
tásokra, bérletekre és adás vételekre vonatkozó ár
lejtések és árverések ; a vasútépítési, vizszabályo- 
zási, valamint minden más téren előforduló válla
lati hírek ; a mérnöki és általában a technikai 
szakba vágó mindennemű tervpályázatok, — mind 
azok, kik a vállalkozás terén óhajtanak működni, 
e lapokban hasznos útmutatót találnak, valamint 
azok is, kik a jelzett szakokban állást vagy fog
lalkozást keresnek. — Előfizetési ár akár a ma
gyar, akár a német kiadásra: egy évre 8 frt, 
fél évre 4 frt, negyedévre 2 frt. — Előfizetni 
lehet minden postahivatalnál, valamint a nevezett 
lapok kiadóhivatalában Budapesten, IV. kerület, 
Váci utca 86. (Só-utca 2.) szám alatt.

— A gazdasági munkássegito pénz
tár. Egy emberbaráti intézmény megerősítését, 
megizmosodását jelentik e sorok. A főldmives 
kisgazdák, zsellérek, munkások országos segítő
pénztára 1901. január óla működik. 1901 ben 
269.253, 1902-ben már 395.680 apró ember tar 
tozott ez intézmény kötelékébe. Azoknak a száma, 
akik a baleseti biztosításon felül önként biztosítják 
magukat nyugdíjra, halálesetre, vagy' bizonyos 
életkorra, rohamosan emelkedik, elannyira, hogy 
ez évben január 1. óta 38 nap alatt 37.000 uj 
tag jelentkezett. Azok előtt, akik Darányi ez alko 
tásának parlamenti tárgyalása idejében azt hangoz
tatták, hogy a magyar munkás nem fog az önkén 
tes biztosítás rendszerén a'apult intézmény kere
tébe belépni, — ez a szám bizonynyal meglepő. 
Mindennap száznál több tag jelentkezik az ország 
minden vidékéből és az emberbaráti intézmény
nek általános szükségét érzi, hogy idegenbe sza
kadt véreink (Amerikából, Romániából stb.) to
vábbá a Horvát Szlavón földről, hova a pénztár 
működése nem terjed ki, — özönével jönnek a 
levelek, tagsági jelentkezések : miért nem iratkoz
nak be ők is ? Az uj tagok belépése oly hatalmas 
lendületet vett, hogy az igazgatóság csak a lég
im gfeszitettebb munkával képes az ügyek pontos 
ellátását biztosítani, igy olőre látható, hogy a kö
zel jövőben tágítani kell a középpont kereteit.

Az intézmény népszerű voltát nemcsak szé
leskörű ismertetése mozdította elő, de a segítő- 
pénztár gyors segítségnyújtása és a bürokratikus 
sablonok mellőzése. A pénztár rövid fennállása óta
2.>2  kenyérkereső családnak 62.418 koronát, 597 
esetben rokkantsági segítséget, 2898 esetben bal
eseti segítséget nyújtott és összesen 3742 család 
nak szárította fel könyél, oszlatta el nyomorúságát 
kiosztván tagjai között 210.527 koronát. A hol a 
pénztár emberbaráti segítséggel jött, ott a tagok 
inegsokasodása következett. Egy egy szerencsétlen
ség jobban emlékezetébe idézte a mentőegyesület 
jelszavát: hogy mindenkit érhet baleset és midőn 
megtudták, hogy öregség idejére ez a pénztár 
tagjait heti 20. avagy 10 fillér ellenében kereset
képtelenségére nyugdíjra biztosítja s az ember
baráti intézmény nem nyerészkedésre alapított 
vállalkozás, de jövedelmét tartaléknélkül a kis 
exisztenciák jó voltára szánja és adja: ékesebben 
beszélt ez mindennél s megtörte a szinte inegtör- 
hetellennek látszó bizalmatlanságot.

De el kell ismerni, hogy a hatósági szervek, 
a gazdasági egyesület, a falu népének vezetői : 
lelkészek, jegyzők, tanítók nagy szeretettel propa
gálták az intézményt. Ma is, mikor e kis cikk 
megjelenik, 78 helyen az ország különböző részén 
népgyüléseket rendeznek és megértetik az érdekel
tekkel, hogy maguk ellen vétenek, ha fölöslegeik
ből az országos intézményből nyugodt öregségüket 
nem biztositják.

Ennek a buzgalomnak köszönhető, hogy 
harmincnyolc helyen a helyibizottság megalakult 
és huszonkét helyen alakulóban van.

Egyre több azoknak a birtokosoknak a száma 
is, a kik a náluk alkalmazott cselédeket biztosit
ják. Újabban Pallavicini őrgróf sándortalví gazda
ságának 189 cselédjét Íratta be. Semsey László 
28, id. Zichy N. 77. Almási Dénes gróf 149, az 
esztergomi főkápíalan 97, Batthyány László gróf 
• »2, Dréher Antal 45, Bezerédj Pál 21 cselédjét 
íratta be. Erzsébetváros, Kiskőszeg, Stoosz és 
Derékegyház is igv gondoskodott alkalmazottairól ; 
Újabban a gazdatiszteknek és az uradalmi, városi 
kertészeknek költötte föl figyelmét az országos se- 
gitőpénztár, s már eddig is sokan beléptek. Több 
földbirtokos biztosította a pénztárnál magát és csa 
ládját. s példájukat egész faluk követték. S igy a 
harmadéve életre kelt s szerényen induló intéz
mény, mint valami életerős fa egyre lombosodik. 
Talaja a magyar nép józansága, virága az ember
szeretet : az a harmat pedig, a mi élteti, az öz
vegyek és árvák szeméből fakad.

E«l9Í<>8 RzarkosBtő: Dr. Kállai József.
Főm un ka tár* : Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatali művezető; JÓSMÍ.



Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-feie 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

es hatarozottan RETHY-felet kérjünk, mivel 
sok haszontalan utanzata van.

Egy doboz ara 60 fillér. "TfcJ 
Csak Réthy-felét fogadjunk el !
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nagyban és kicsinyben, 
ugyszintén felvágva házhoz 

szállítva beszerezhető

Roth és Berger 
tiizifa-keresked oknél 

NflG Y-jVIIHÁLiY. 

Vasut-utcza.

Tűzifa megrendeléseket 
kérjük BREUER MÓR úr

hoz intézni..

özv. MARCZIN JANOSNÉ
az ungvári m. kir. Bábaképzö Intézetben 

kitün<> sikerrel végzett

okleveles szülésznő
lakik :

Nagy-Mihály. Fő-utcza 
az Önsegély zo-Egye«ulet épületében.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellekjövedelenire tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségén lelül tiszteíetremeltc mel- 
lékjövedelmi forrásnak minél nagvobb 
mértékben való kiaknázás vegeit.

Teljes felvilagositas azonnal adatik.
Akik erre vál alkozni haj ao' .k k'i iljék pun 
los címmel ellátott ajánlataikat, melyek rög 
ti>n továbbutalnak Mellekjovedelemjei a attaz 

..ÁLTAlÁNOS TUDÓSÍTÓ hirdetési osztályához 
Budapest. VII átrzsébet-korut 54.

„SZARVAS**

léktől teljesen ment.

SCHICHT-SZAPPAN

vagy

a legjobb, legkiadósabb és

..KULCS

azért a legolcsóbb szappan ■ ------
/ Minden kártékony vegyü-

Mindenütt kapható!
„1 bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SCJIK'HT" névvel és a fent láthatét 

védjegyek egyikével legyen ellátva.

SCHOTTOLA ERNŐ
a g unt migyártás meghonosítója

2kJidrássy-ut 2. szám.

A szöllobeni tavaszi munkálatoknál legfontosabb két eszköz, 
ti. m. szöllometszö ollók és Ojtókések legmegbízhatóbb be
vásárlási fonása.

Szöllometszö ollók kaphatók egészen öntött aczélból jót
állás mellett.

Szolloojtókések legfinomabb solingeni gyár’mánv. drez
dai modell, jótállással.

„DUPLEX" gummi ojtószallag a legmegbízhatóbb kötőszer 
fás és zöldojtáshoz. gyári árban.

Kimerítő képes árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik meg.
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Menetrend.
c ut LT’Ly i Érvén yes 1902. október 1-tól.)

Indul Nagy-Mihályból : Érkezik Nagy-Mihályba
Budapest felé Budapest felöl

Reggel . . .5 óra 35 perc. Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Délután .1 óra 11 perc. Délután . 3 óra 28 perc.
Este .6 óra 01 perc. Este . 10 óra 12 perc.

Kassa felé Kassa felöl
Reggel .5 óra 35 perc Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Este .fi óra 01 perc. Délután . 3 óra 28 perc.

.V- zö-Laboréi felé Este . 10 óra 12 perc.
Délelőtt .9 óra 23 perc. Me:ö-Laborcz felöl
Délután .3 óra 33 perc. Reggel . . 5 óra 32 perc.
Este .10 óra 12 perc. Délután . 1 óra 36 perc.

Délután . 5 óra 51 perc
Jegyzet. A reggel (Budapest felé) 5 óra 35 perckor és délután 1 óra 11 perc-

kor induló \ iátok S.-A.-l'.beíveli i g y o r s vonathoz csatlakoznak.

1 Iirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 

Gálszécsi Takarók- és Hitelpénztár.

Nyutu. Laudesiuau B. könyvnyomdájában.

Ügyes kertész.
A kinek kertészeti munkálatokhoz ügyes 

szakértőre van szüksége, a ki udvarát ízlése
sen parkiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
műkertészhez Nagy-Mi háljon, Verbócz-utcza 
10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetései is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Készít friss virágokból menyasz- 
szonvi csokrokat és Ízléses koszorúkat.


