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(bp.) Független laptól, mely a 
megye, város és községek érdekeit 
és az általános közélet minden 
jelenségét az igazságosság és a 
jogosság szempontja alá helyezi, 
nem kívánhat az olvasó olynemü 
programot, mint valamely oppor- 
tunus sajtó orgánumtól, amely csak 
bizonyos társadalmi és hatalmi 
rétegek érdekeit legyesgeti, min
den önálló, minden szabad és min
den tiszta meggyőződés nélkül.

A mi vezéreink közönséges pol- 
gáremberek^Egyszerü, őszinte, szó
kimondó, független polgárok, akik 
velünk egy , testté alakulva támo
gatják, az igazság és a jogosság 
őszinte elveit tartalmazó független 
sajtót. Mi csak az ő szószólói 
vagyunk.

És mert semmiben sem gyönyör
ködünk annyira, mint az őszinte
ség, a szókimondás és a pártat
lanság tiszta igéiben : törekvésünk 
oda irányul, hogy lapunkban 
légyottot adjanak egymásnak 
a szabadon gondolkodók, az őszin
tén beszélők, a közélet minden 
kérdésében,

A legfőbb súlyt arra helyezzük, 
hogy a felmerülő kérdések min
den jváltozaJ£)sságanv a közérdekű 
kérdések minden—különösségein 
keresztül egységes igazságom szel
lem lengje át lapunkat. /

Kérjük a független gondolkodású 
szabad polgárokat: tömörüljenek 
zászlónk alá, fogjuk ősszé baráti 
jobbunkat, együttes erővé! mindig 
könnyebben győzhet az eszme.

Próbáljuk csak meg mi is az 
egységességre való törekvést és 
megfogjuk látni, hogy miként az 
önzd magánérdekek egységessége 
képes volt megteremteni az igaz
ságtalanságoktól, erőszakosságok
tól és jogtalanságoktól át és át 
rajzott rendszert, azokképpen az 
igazságosság és a jogosság szelle
métől átlcngő működés egy kis 
táborral nagy missziót van hivatva 
és lesz képes teljesíteni.

De mindenesetre egységes mű
ködésünk erős sáncot fog vetni a 
mai rendszer minden korrupciójá
nak tovaterjedése ellen.

Lehetetlen, hogy végképp meg
szakadt volna az a kapcsolat,, mely 
e nemzet lakóinak lelkét a régibb, 
őszinte, igazságos tradíciókhoz fűz
te. De nem marad gondolkodó 
elme sem, mely nem vetné egybe 
a jelent a múlttal és nem érezné 
fl-kjáli.ó ellentétet a jelen romlott- 

és a múlt őszintesége között.
' A meddig a szem eltekint, min- 

' deniitt egy sárba, szennybe gázoló, 
fulladozó közélet tárul föl.

Mikor mindent becsülünk, csak 
azt nem, a mi becsületes, a mi 
igazságos, a mi őszinte; akkor való
ban kérdésessé válik, hogyan bon
takozhatunk lealázó helyzetünkből.

e a sírás és sopánkodás nem 
a tettre kész orgánum foglalkozása.

Ha az igazságos, lüggetlen és 
szabad eszme iránytalanná vált a 
mai rendszerrel: akkor nem marad 
egyéb hátra, mint az őszinteség 
és az igazságosság teljes ihletsé- 
gével síkra szállani e vészes rend
szer ellen. Ha a mai rendszerrel, a 
közélet minden rétegében tanyát 
ütött a korrupció: gyomláljuk ki 
onnan a magánérdekek dudváját.

Vegyük toliunk hegyére a pol
gárok érdekeit és védjük azt meg 
mindenkor, ha jogtalansággal és 
bármivel őket megtámadva látjuk.

Ha vannak tántorodók és olya
nok, í\ kik bizalommal járnak el az 
igazságtalanság és az erőszakosság 
piacaira: ám tegyék. Mi ez alatt 
majd fölmutatjuk, hogy minémü 
szentek azok, kiket ők bálványoz
nak.

Nem maradi elzárkózás a vészes 
rendszer elől, de bátor megmér- 
kőzés a tóduló veszélyekkel edzheti 
meg igazán a polgárság és a nép 
erejét.

Kibontjuk lapunkkal a zászlót.
Szókimondók s őszinték leszünk.
Lapunk tiiggetlen minden befo

lyástól. Legfőképpen, mint ilyen 
kíván érdeklődést kelteni és elfogu
latlanul itelkezó közvéidmé'nyi 
teremteni.

Az »agyo.nhallgatás« kipróbált 
rendszerével itten eddig útját állot
ták a levegőt magtisztító őszinte 

í  közvéleménynek/ Ily módon oda
futottunk, hogy a jobbak zárkó- 
j zo^tságában már-már tompult az 
j érzék minden igaz és őszinte szó 
: iránt.

Midőn mi e szánalmasan nyo- 
I mörült rendszer megtörésén kívá
nunk fáradozni, kérjük munka* 

j társainkat, hogyC-meggyőződésük 
j hevében ne a személyeken akad
janak fenn, hanem az ügyön, 
melyet a személyek megtestesíte- 

! nek. Mit ér a személyi álnoksá
got sújtani, ha az álnok ügy maga 
épségben marad. Mit ér a jogért és 
igazságért oly módon küzdeni, 
hogy fegyvereinkkel magunk ejt
sünk sebet a jogon és igazságon.

A ki nem vihet egyebet harc- 
! ba, mint sértett egyéni becs- 
j vágyát, éhen maradt jajveszékelő 
| hiúságot: bújjék el a nyilvánosság 
| elől. A közpiacon nincsen helye 
! másnak, mint a közérdeknek:
| személyek ott egyáltalán nem ié- 
I teznek és szó csak annyibaV lehet 
róluk, a mennyiben magukat a 
közérdekkel azonosították, vagy 
nem azonosították.

Teljes lehetetlenségnek tartjuk, 
hogy az ilyen tárgyias módszer 
meg ne hódítsa a közvéleményt és 
meg ne indítsa a közlelkiisme- 
retet. Lehetetlen hogy idővel friss 
szellemi és egészséges közállapo
tot ne teremtsen és minden rejtett 
s elnyomott nemes erőknek ér
vényesülését elő ne mozdítsa.

Felhívás előfizetésre
A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP"-

pal oly lapot indítunk meg, a melyre 
feltétlenül szüksége van a polgárság
nak, ha egészséges és őszinte közvé
lemény megteremtésére vágyakozik. 
És mert a közhangulatból és általáno
san nyilvánított óhajból tudjuk és ha
tározottsággal állíthatjuk, hogy ez a 
nemes vágyakozás létezik: azért nagy 
ambícióval fogunk hozzá a munkához 
és serény törekvéssel azon . leszünk 
mindenkor, hogy lapunkkal a közön
ség érdeklődését felkeltsük és megér 
demeljük azt a bizalmat, melyet a 
nagyközönség már eddig is belénk 
helyezett.

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP"
hitvallása: a szabad, tiszta meggyőző
dés. Őszinte éé szókimondó lap. Va
lahányszor hazánk, megyénk, a város, 
a szabad polgárok és a nép érdekeit, 
akár közigazgatási, akár társadalmi, 
akár más egyéb téren megtámadva 
látjuk: mindenkor síkra sZállunk, hogy 
hazánk és a polgárok érdekeit meg- 
védjük Végső erőnkig harcolni fogunk 
toliunkkal az igazság és jog kivívása 
érdekében.

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP"
tudatában van annak, hogy a hivatá
sos sajtó orgánumnak kötelessége az 
iparosok érdekeit szolgálni. Nagy ked,v- 
vel és megfeszített buzgalommal fogunk 
ezen kötelességünknek eleget tenni.

A közgazdasági érdekek minden ága
zatával a-Lgknneiuőbberí Lgunk fog
lalkozni. Kereskedelem, törvényszék, 
színház, irodalom és minden egyéb ro
vatunkkal kulturális és nemes érdeke
ket kívánunk szolgálni. *

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HIRLAP“-
pal nagy hiányt fogunk pótolni? Fordulja- 

! nak hozzánk mindenkor, bármely eset- 
j ben a legnagyobb bizalommal. Bádo
gok leszünk, ha hazánk' egy kis részén 

j is az igazság és a jogosság érdekében 
I foghatunk tollat és szolgálhatjuk a leg- 
! nemesebb eszméket. 
j Tömörüljenek zászlónk alá, segítse- 
I nek bennünket az igazság és a szabad 
! polgárok jogamalc megvédésében.

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP *
eszméit jeles és nagynevű Írói gárda 
fogja hangoztatni. Munkatársainak név
sora biztosítani fogja olvasóinkat arról, 
hogy kiáltványunk értelmében megfe
lelhetünk egy független szellemben 
szerkesztett, őszinte, szókimondó, tár
sadalmi és irodalmi lap minden kívá
nalmának.

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP* 
munkatársai:

Ambrózy Nándor, ügyvéd.
Bajusz József, ügyvéd,
Ballagi Géza dr., jogtanár.
Bállá Miklós, a »Hét« belmunkatársa.
Bartók Lajos, költő, a »Bolond Istók« 

főszerkesztője.
Bródy Sándor, a »Magyar Hírlap« és 

»Új Idők« főmunkatársa.
Búza Barna dr., lapunk belső mun

katársa.
D’Artagnan (grAf Vay Sándor) több 

fővárosi lap munkatársa.
Erényi Nándor, budapesti tudósítónk, 

a »Magyar Géniusz« főmunkatársa.
Elek Imre dr., ügyvéd.
Frffed Lajos dr. ügyvéd, lapunk belső

munkatársa.
Gergely István, a »Budapesti Napló« 

belső munkatársa.
Holló Márton, a »Budapesti Napló«

■ belső munkatársa.
Herendi Arthur, a »Magyar Újság« 

és »Magyar Géniusz« b. munkatársa.
Illyefalvy V. Géza dr., jogtanár.
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J. Virág Béla, a »Fővárosi Lapok« 
telelős szerkesztője.

Kempeien Farkas biró (Mezarthim), 
költő

Kállay József dr. ügyvéd.
Kéry Gyula, a »Magyar Salon« szer

kesztője, a »Pesti Napló« b. mun. 
Kostaszky Viktor, szőlészeti főfelügyelő. 
Kossuth FerenCZ. az országgyűlési 

függetlenségi és 48-as párt vezére. 
Kovács Gábor dr., ügyvéd.
Krúdy Gyula, az »Egyetértés« és 

»Magyarország« munkatársa. 
Láczay Szabó László dr., ügyvéd. 
Lándor Tivadar, a »Pesti Napló« se

gédszerkesztője.
László Béla, lapunk belső munkatársa. 
Lengyel Endre dr.,
Márton Miksa dr., a »Budapesti Napló« 

belső munkatársa.
Malonyai Dezső, a »Budapesti Hírlap«

párisi tudósítója.
Mezei Ernő, az »Egyetértés« belső 

munkatársa.
Nolnár Ferencz, a »Budapesti Napló« 

belső munkatársa.
Palágyi Lajos, költő.
Palágyi Menyhért, iró és tanár. 
Pásztor Árpád, a »Pesti Napló« belső 

munkatársa. t *
Pékár Gyula, a »Budapesti Napló« 

belső munkatársa.
Réz László, lelkész.
Rózsa Miklós, a »Hazánk» belső mun

katársa.
keress Gyula, a »Magyar Esti Lap« 

belső munkatársa.
Schön Vilmos dr., főorvos.
Szabó Sándor dr., jogtanár.
Sjftnthó Gyula cir., jogtanár.
Szántó Kálmán :rö és tanár.
Székely Albert dr., ügyvéd.
Székely Bernáth dr., rabbi.
Székely Áron, lapunk belső munka

társa
Székely Károly, ügyvéd 
Szöllösy Arthur, bankigazgató. 
Telekes Béla költő.
Thaly Kálmán dr., az országgyűlési füg

getlenségi 48. párt alelnóke, a Ma
gyar Tudományos Akadémia r. t. 

Thury Zoltán, a »Budapesti Napló« 
belső munkatársa.

Varsányi Gyula, költő.
Welszi Bárd, költő.
Zsindely István dr., jogtanár. 
ifj. Zsoldos Benő.
Zsoldos László, a »Pesti Hírlap* cs

»Magyarország« munkatársa.
| Ez a névsor oly ékesen szóló, hogy 
j ahoz kommentárt fűznünk teljesen fö- 
| lösleges.
j A „FELSÖMAGYARORSZAGI H!RLAP“
| a közigazgatási, társadalmi és közgazda- 
! sági érdekek harcában az irodalmi és 
közművelődési igényeket is kielégítheti. 
Szépirodalmi közleményeinkkel, az iro
dalmi termelés javának engedünk tért 
lapunkban.

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP *
törvényszék rovata pontosan foglalko- 

j zik majd a körét érdeklő törvényszé
kek polgári és büntető perek sorrend

ijének nyilvántartásával. Hozni fogja a 
fontosabb tárgyalások lefolyását. A kas
sai kit. Táblának körünkre vonatkozó 
ügyrendjéről és fontosabb tárgyalásai
ról tudósitónk mindig a legpontosaoban 
fog referálni.

Kisebb cikkeinkben és hírrovatunk
ban, a hírlapírói titsztnek akarunk meg
telelni, az/al a könnyedséggel, pontos
sággal és közvetlenséggel, mely a ma
gyar sajtó jelesebb szerveit kitünteti.

A „FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP"
minden egyes száma közöl-egy vezér
cikket és egyéb cikket, mely különösen 
a megyei és városi foglalko
zik. Tárca rovatutw^ni'í a legjelesebb 
íróktól közlünk humóras  ̂ és komojy el- 
beszéléseket. Híreink mindgi^pr ponto-
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san és gyorsan fogják értesíteni olva
sóinkat a történt események! ől. Össze
köttetésben állunk minden legkisebb 
faluval és bármely eset előadódik, arról 
lapunk a leggyorsabban és legponto
sabban értesíti olvasóinkat. Közgazda
s á g , kereskedelem és ipar, törvényszék, 
színház, irodalom és minden rovatunk 
érdekesen és a legnagyobb szakava- 
tottsággal lesz vezetve. Apróbb regé
nyek dm alatt hosszabb elbeszéléseket 
folytatásokban hozunk, melyek a leg
kiválóbb magyar és külföldi irók ter
mékei.

A „FELSÖMAGYARORSZÁGI HÍRLAP" 
a legolcsóbb és legjobban szerkesztett
társadalmi, közgazdasági és irodalmi 
lapok közé tartozik. Megjelen heten
ként kétszer: Szerdán és szombaton 
este, 8— 10 oldal terjedelemben.

A „FELSÖMAGYARORSZÁGI HÍRLAP"
iránt: már ma is igen élénk az érdek
lődés; az előfizetők száma napról-napra 
tetemesen növekszik. Ezért előfizetési 
ái át oly csekélyre szabhattuk, hogy ezt 
az érdekes és tartalmas újságot bárki 
is megszerezheti.

Előfizetési á r u :
Negyedévre — — — 1 „ 25  „
Félévre — — — 2 „ 50  „
Egész évre — — — 5 fr t  —  kr.
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lasra a varos polgársága akkor, amidőn 
egy pár érdekelt ember óhajának, egy 
pár hibásan informáló, csalogató fel
hívásnak, no meg egy pár aláírási 
ívnek beugrott. Hiába most már minden. 
Az a titkos kéz, az a rejtett klikk, 
az a burkolt akció, mely ebben mű
ködik sokkal erősebb, mint hogy az 
ellen egy most ujjólag alakuló reakció 
valami eredményt elérhetne. És hogy 
is tételezhetnénk fel e reakcióban oly 
erőt. Hogy is gondolhatjuk, hogy ez 
képes volna megakadályozni valamit 
ma, amit tulajdonkép érett és okos 
megfontolással eddig kellett volna 
megakadályozni. Vagy feltételezhető-e 
egészséges, üdvös reakció ott, ahol 
még akkor sem képesek ellentállani 
annak a titkos működésnek, mikor a 
törvényt, mikor a méltányosságot sárral 
piszkítják. Olyan embereket juttatnak 
be a képviselőtestületbe, a kik vagy 
a törvények szerint erre jogosulatlanok, 
vagy pedig ma itt, holnap már más 
helyen lehetnek. A helyett pedig 
egyenesen kikorteskedik az olyan em
berekei, akik számtalan éven keresztül 
a város előnyére és boldogulása üdvös 
működést fejtettek ki és az olyanokat, 
a kik sokkalta nagyobb hasznára volná
nak a városnak, mint azok, a kik csak 
azért szükségesek oda, hogy a klikkek 
minden rejtett érdekeit keresztül vigyék. 
Igenis igy van össze korteskedve a 
város képviselőtestülete. Az a terjengő 
káros kór, melylyel a klikk eddig is 
inficiálta a várost az első lépését sikeres 
eredménynyel végezte. A klikknek sikerül 
a polgárságot az orránál fogva ve
zetni, vezetik hát majd tovább is.
—Bele kell törődnünk abba, hogy a 
rendezett tanács maholnap végleg 
meg lesz.

Állapodjunk csak meg kissé annál, 
hogy milyen okot hoztak fel a rendezett 
tanácscsá alakulás mellett. Azt, hogy ki 
kell vetkőznie a városnak a maradiság- 
ból és haladnia kell. Helyes. De nézzük 
csak miféle haladás volna ez. Haladás 
volna mindenesetre, mert a varos 
önkormányzati joga fejlődnék ki ezzel. 
A város közönségének intelligensebb 
elemei nem volnának kitéve annak, hogy 
midőn a község egyik tisztviselője ellen 
méltán elrendeli a fegyelmi vizsgálatot 
azt a hatóság egy tolvonással keresztül 
húzza. És basáskodó hatalmat gyakorol
jon mindenki aki csak akar egy egész 
nagyközönség fölött.

Egyedül az, hogy a város polgársá
gának akarata létezhetnék, hogy önkor
mányzati jogot szabadon gyakorolhatna, 
egyedül ez érdemes volna egy áldozatra. 
De csak volna. Mert nem lesz. Nem 
lesz önkormányzati joga.

Lehetelen, hogy legyen ha a polgárság 
nem fog gyorsan, sietve teremteni egy

egészséges kÖzVé êrÁényt, me'.y a kép
viselőtestületet óva intse a terjeszkedő 
klikk rendszer hatalmának terjedése ellen.

Az az a klikk rendszer, mely elha
rapódzott a megyében és a mely most 
készül szárnyait kiterjeszteni a városra. 
Látjuk a megyénél mily üdvös és mily 
hasznos ennek a generalisztikus uralom
nak a működése.

Mit ér hát nekünk az a szabad ön- 
kormányzati jog, ha ez csak fikció lesz 
és nem gyakorolhatjuk igazán, akaratunk 
és óhajunk szerint ? Mit ér ez az egyedüli 
jó  a miért érdemes áldozatot hozni, 
ha ezt is kiveszik kezünkből. Meit 
eddig a főszolgabiró gyakorolta, most 
pedig a klikk összeköttetés révén 
fogja ugyanaz a hatóság gyakorolni, 
amelynek iniciativájára cselekedik a fő
szolgabiró is. Ott leszünk, a hol a mádi 
polgár. Ott maradunk abban a mara- 
diságban, melyből magunkat kirán
tani véltük. Csakhogy ráadásul fizetünk 
még horribilis pótadót is.

Gondolkodó elméjével nézzen bele 
mindenki a jövőbe és lássa be, hogyha 
a városban tért enged a klikk rendszer 
és a generalisztikus családi összekötte
tések rendszerének tovaterjedéséhez 
akkor megszűnt szabad ember lenni, 
akkor csak mindig eszköz lesz. Nevet
séges semmivé válik a város önkor
mányzati jogának szentsége. Akkor 
örökösen görnyedni fog a családi-dinasz
tiák ólomkeze alatt, akár a megye.

A rendezett tanácsú város tisztviselőit 
választó képviselőtestületi tagok tu
datában vannak-e azon nagy feladat 
fontosságának, mely a közel jövőben 
vár reájuk? Vájjon lesz-e annyi lelki 
erejük, hogy a?, egyes tisztviselők meg
választásánál — akik kezében lesz letéve 
á város jövője, gazdasági helyzete, a 
polgárok jóvolta, kicsinyes egyéni érde
keken túl tegyék magukat és a város
ban, de az egész megyében is bűnös 
szokásként burjánzó családi összekötte
tésektől, a klikk rendszer tovaterjedésé
től a tiszta levegőt megóvják? B.

H Í R E K .
Lapunkról tökrfcrHüvárosi lap 

! emlékezett meg és saját tudósítá- 
I sunk folytán azt a hirt közölte,
| hogy a lap politikai irányzattal 
indul meg. Kénytelenek vagyunk 
most ezeket a híreket helyreigazí
tani, mert a y) Felső magyaror
szági H írlap“ egyelőre politikai 
kérdések tárgyalása nélkül fog 
kitűzött hivatása felé indulni. Eb- 

1 ben a megyében bár biztos ta
lajra találhatnánk most is még

jól el kell készíteni azt az alapot, 
melyre lépünk, hogy annál is na
gyobb legyen biztosítékunk a 
szemünk előtt lebegő nemes eszme 
érdekében. De meg kötelességsze- 
rübb hivatásunk van egyelőre 
abban, hogy egy őszinte, szóki
mondó újsággal ostorozzuk azokat 
a kinövéseket, melyek egész gar
madával hevernek előttünk és 
melyek napra napra gombaszámra 
újra és újra nőnek az egész me
gye közéletében. Kár volna most 
még figyelmünket az országos 
politikára terelni, mielőtt teljes 
erőnkből és teljes odaadással 
kezdtük az egészséges közélet 
megteremtésének munkáját. A közel 
jövőben nagyobb szükség lesz 
arra, hogy a lapunk politikai uj- 

alakuljon át, rövid időn 
belül tehát a tJ FeIs őrnagy arországi 
H írlap" politikai lap lesz.

* Áthelyezés. A földművelésügyi m. 
kir. miniszter Kosinszky Viktor vincel
lér-iskolaigazgatót, lapunk munkatársát 
Tárcáiról, a pauüs-barackai lippa-barac- 
kai és csálai szőlőoltvány és a anya
telepek kezelése végett Aradra he
lyezte át. Egyidejűleg a Zcmplénvár- 
megyében és az összes állami szőlé
szeti intézményekre s a tokaj-hegyaljai 
szőlőfelujítására nézve főfelügyelettel 
bízta meg. A tarcali m. kir. vinclér- 
képző igazgatójául pedig Egey Szilárdot 
az egri m. kir. vinclér-iskola sző
lészeti és borászati felügyelőjét ne
vezte ki.

*  Kinevezés. Az igazságügyiminiszter 
Stépán L ászló  szobránci albirót a 
király-helmeci kir. járásbírósághoz já- 
rásbiróvá nevezte ki.

— Adakozás. Stépán Gábor málcai 
nagybirtokos a márki gör. lcath. pap
iak, iskola és templom kijavítására 
300 irtot küldött be a megyés püspök-

| hoz. A püspök meleg hangú levélben 
\ köszönte meg a kegyes adományt.

—  Községi föbirák lemondása. A 
| Kúria egy döntvényt hozott, mely sze
rint ügyvéd nem lehet egyszersmid 
községi főbíró is. Ennek a döntvény
nek alapján a kassai ügyvédi kamara 
felszólította mindazon ügyvédeket akik 
főbírók is voltak, hogy vagy az egyik
ről, vagy pedig a másikról 30 nap 
lefolyása alatt mondjanak le. Értesülé
sünk szerint Homonna, Varannó és

| és Gálszécs főbirái Dr. Moskovics Ervin 
j Wcrner Gyula és Spillenberg J ó z s e f  
j ügyvédek már eleget tettek ennek 
a felhívásnak. Sulyovszky István ügy-

T  A  R  C  A .

A Mari.
Irta: Z soldos L á sz ló .

Pozsony felől jöttem a személyvonaton 
Budapest felé.

Mint az ilyesmiben meglehetősen 
szakavatott utas ember, jó darabig 
külön szakaszban, egyedül utaztam: 
alig hagytak el azonban Esztergomot, 
a kalauz nem csekély bosszúságomra 
egy plaid-tömeget tol be a kupémba.

— Itt még van egy kis hely, kérem 
alásan.

Nagyobb nyomaték kedvéért egy 
jókora házi táskát lódított föl a málha
tartóba.

Bolondja vagyok az utazásnak; 
mindennemű utazásnak, tétessék meg 
bár vizen, vasúton, nyeregben, szekerén, 
vagy Griff-madáron. Vasúton pediglen 
különös élvezettel tudok utazni; csak
hogy ennek az élvezetnek, legalább 
az én számomra, egy nélkülözhetetlen 
kelléke van . . . Oh, ne méltóztassék 
hinni, hogy ez a kellék maga a vonat: 
nem, ez a kellék: egy kölön szakasz 
a vonaton.

Olyan szép az és némelykor olyan 
poétikus, egyedül, zavartalanul ábrán
dozni a puha. kényelmes és diszkrét 
vörös, vagy olivzöld posztóülésen. És 
elhalgatni mellette — szintén csak

egyedül — órák hosszat azt a saját-! 
ságos zakatolást, azt a rohanó, esze
veszett zenét, mely a legkülönfélébb 
melódiákat zúgja menetközben a fü-j 
lünkbe. Ez a műélvezet valóban rögtön 
a tenger mormolása után következik.!

Operát, kuplékat, népdalt játszik ez 
a gőzmuzsika, vegyest, fölváltva, a 
hogy épp jobban tetszik. Nekem leg
alább mindig a legkedvesebb nótáimat 

; z? kától ja :
Nem vagyok ér. olyan leány 
Mint a többi . . .
Nagy az én rózsám ereje . .

Vagy azt, hogy :
Debreczenbe kéne menni 
Pulykakakast kéne venni . . ,

S igy tovább, akár hetvenhetet is 
egymásután, a szárnyas kerék igen 
jó cigány; egy gondolat alatt bcle- 

1 zökken az uj taktusba.
Csupán ezúttal volt kissé unalmas 

a zakatolás. A vonat most nem nótázott 
hanem prózában hadarászott. Kelleté
nél kissé többet gondoltam valakire, 
ő ezt bizonyosan észrevette, meit jó 
egy órája már, hogy folyton ezt a 
három szót sutogta a fülembe:

— Meg-csalt, meg-csalt, megcsalt. .
| S rá rögtön, magasabb hangnembe 
! csapva át, hogy

— Tu-dod már, tu-dod már?
— Tudom, — szaladt ki végre az 

ajkamon, csak hogy abba hagyja már 
egyszer. Ekkor lépett be a szakaszba

I az imént említett plaid-tumcg.

Szemeink egy pilla,, tra találkoztak, 
mindketten egyszerre nyújtottuk egy
más felé a kezünket;

— Servusz, Laczi!
— Szervusz, Pista!
Rút, mondhatnám, leírhatatlanul rút 

ember volt. Egész arca csupa merő 
sebhely, bal felén a fűiétől le az 
ajkáig méiy forradás volt, a mi 
a száját egészen félrehúzta, mintha 
csak belekapaszkodott volna a szögle
tébe, s attól volna ferde. Bajusza, 
szakála semmi, nem azért, mintha 
borotválta volna, de mivel nem nőtt. 
Jobb szemén e mellett állandóan fekete 
kötést hordott, ha ez a kötés zöldszínii 
akkor ez a félszeme épp olyan lett 
volna, mint a vakab'ak, melyre redőt 
csináltat a háztűr. Ráadásul a jobb 
kezén a hüvelykujj össze volt zsugorodva, 
a gyűrűs ujjnak vis-á-vis-ja pedig 
hiányzott. Jó szerencse, hogy az a hiba 
nem a bal kezén volt, mert akkor 
igazán nem tudom elképzelni, hol 
viselte volna jegygyűrűjét ?

Nős vagy, - mondtam inkább 
kijelentő, mint kérdő alakban, úgy 
mintha régen tudnám és igen termé
szetesnek találnám a házas állapotát. 
Pedig valójában rendkívüli kiváncsivá 
tett ujján az aranykarika s meg nem 
foghatom, ki mehetett hozzá ilyen 
külsővel? Talán csak nem mégis a . . . ?

Nyolc éve, hogy nem láttam a fiút, 
s csak addig ismertem a történetét, 
mikor a vitriol igy összcmarcangolta. 
A klinikán volt, az előadó tanár éppen

I experimentált valamivel egy lombikban, 
mikor egyszerre észreveszi, hogy az a 
valami — már nem emlékszem reá, mi
féle gázt akart fejleszteni — a következő 
pillanatban éxplodálni fog a kezében.

— Meneküljenek, uraim ! — kiáltotta, 
hallgatói felé, kik az életösztönnek most 
egyszerre őrült gyorsaságával futottak, 
ugráltak egyik a másikának a hátán 
nyakán, testén keresztül tolongva kifelé 
a teremből, ajtón, ablakokon, ki a merre 
bírt a menekülésnek ebben az egyetlen 
egy pillanatában.

A következő pillanatában a lialáltosztó 
gőzzel telt lombik — melyet a szeren
csétlen professzornak még csak a 
kezéből sem volt ideje elhajítania — 
szétrobbant.

A tanár és öt-hat orvosnövendék 
holtan, megfulladva rogyott össze az 
első lélekzetvételre, a többi — lehettek 
vagy százhuszan a teremben — mégis 
idejekorán kijutott a folyosóra.

Ez utóbbiak között csupán egy volt, 
ki mégis szerencsétlenül já r t : az Er- 
délyi Pista. A mint ugyanis az ablakon 
épp kiugrott a folyosóra egy kollegája, 
ki közvetlenül utána ugrott, ugrás köz
ben hátulról olyan lökéssel zuhant rá, 
hogy ő egyensúlyt vesztve, arczczal a 

J f ilyosó túlsó felére vágódott. Ott pedig, 
| éppen azon a helyen, egy vitriólos üveg 
j á llo tt; két perccel előbb tette oda 
j a szolga.

Erdélyi egyenest arra esett ; az — az 
j üveg meg a vitriol együtt — szaggatta 
j össze olyan kegyetlenül . . .
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híres tudósok és nemzctgazdaszok 
műveiből szemelvényeket közöl és 
ügyesen csoportosítva érveit azon kér
déshez konkludál, » h o g y  m it k e l l  
ten n ü n k  a m ezőgazd asági m un
kások h elyzetén ek  ja v ítá sa  c é l já 
ból? V é g te le n  s o k a t !«  feleli a 
kérdésre.

Kzen végtelen sokasággal lapunk a 
jövőben gyakrabban fog foglalkozni. 
Majláth gróf multi és jelen füzete az 
ezen kérdések körüli teendők felsorolá
sával mintegy úttörője ebbeli munkás
ságunknak.

Minden munkásságában és a társadalmi 
programban is meghatározza a helyes 
irányt. Sterizálni kell a nép szivét a 
Várkonyi-féle tanokkal szemben. Neme
síteni az erkölcsöket és előmozdítani a 
népjólétet. Füzetében és cikkeiben ke
serű igazságokat mond közigazgatás
ról és abban a nézetben van, hogy az 
államnak kötelessége volna az o lcsó  
és jó  k ö z ig a z g a tá s t és bíráskodást 
biztosírani, a re g á lé k a t c s a k  köz
s é g e k n e k  adni, a népet gy ü m ölcs 
és s z ő lő m ű v e lé s re  szoktatni, a 
vagyontalanokat evidenciában tartani. 
És még sok más.

A társadalom pedig törekedjék meg 
gátolni az iszákosság terjedését, terjesz- 
sze az o lcsó  és jó  lapokat, üldözve 
a rosszakat. Egyesülve az állammal, 
terjeszsze helyes mederben a szövet
kezeteket, szervezze a biztosítást a 
kölcsönösség alapján. Még sok ilyen 
üdvös tanácscsal látja el a közönséget.

Tudjuk, hogy Majláth gróf ebben 
az iránybán nem maradt pusztán a 
tanácsadásnál, hanem tényleg tett is 
sokat. A mi azonban történt az édes 
kevés a megoldandó feladatokhoz képest. 
E füzetek Írója panaszkodik, hogy a 
a papok, a tanítók nem hajtottak 

.szavára. Közel az idő, a midőn fognak. 
Az a kéreg a mit a mai rendszerben 
az önzés a szívekre vont. le fog 
olvadni.

A példát első sorban azoknak kellene 
megadni, akik Majiáthhoz legközelebb 
állanak, a mágnásoknak és az uraknak, 
a kiknek legtöbb veszíteni valójuk van 
és a kik csak akkor tarthatnak számot 
a nemzet elismerésére, ha elől lesznek 
mindenütt, a hol a nemzeti érdekek

kivívása vagy megvédése forog szóban. 
Ha így lesz, akkor a légdühösebb 
radikális is kény te. en lesz meghajolni 
a magyar arisztokracia előtt, különben 
majd a Várkonyisták veszik fel a 
botorul elejtett jó pecsenyét.

A szolok védelme 
a cserebogár álcák ellen.
Azok a szőlősgazdák, akik az idén 

ültettek, főleg azonban akik jövő ta- 
vaszszal szándékoznak ültetni el ne mu- 
laszszák a pajorok elleni védekezést, 
különben tetemes anyagi veszteséget 
szenvedhetnek, s azon kívül évekig föl 
tos, egyenlctlen lesz az ültetvények. A 
védekezés csekély munkással és csekély 
dologi kiadással jár, de mert az alkal
mazandó anyag előállítása időt vesz 
igénybe, arra jó lesz a téli időszakot 
felhasználni.

A védekezéshez holdankint 4 —5 sze
kér könyü komposzt (fűrészpor, levél- 
korhadék, elmállott szemét, apró trá
gya) szükséges. Ha ilyesmi nem lenne 
készletben a teljesen érett és főddel 
kevert istálló trágya is megteszi a . 
szolgálatot A felsorolt anyag április i 
végén az újonnan rigolirozott területen 
vagy az egy éves ültetés« szőlőben' 
egymástól 10—15 méter távolságra 
apró (szakajtó nagyságú) kupacokban, 
halmozandó. Legjobb ha két, esetleg 
több, a terület nagyságainak megfelelő j 
sorban helyezzük a kupacokat oly fór- ! 
mán, hogy lehetőleg egyenletesen oszol-! 
janak cl a megvédendő területen.

A jövő évben május hóban elmarad- j 
hatatlan a cserebogár rajzás, amely 
lényegeiben nem egyéb a kártékony 
rovar fajfentartási műveleténél. A ra j-: 
zás 20—28 napig tart amely idő a latt; 
a nőstények petéiket a talajba rakják 
s azzal bevégezve élet hivatásukat el
halnak. Minthogy a nőstény petéit a 
könnyű, korhanydús, laza talajú helyekre 
rakja ivadékai iránt? való élet ösztöné
nél fogva természetes, hogy a fentebb 
leirt módon megvédett területen a kom- 
pos/.t rakáskákba fogja petéit lerakni 
s az újon rigolirozott, vagy fiatal szőlő 
talaja a veszélyes álczáktól ment leszen.

A rajzás bevégeztével a kupacok 
összegyüjtendők és tűz által megsem 
-misttendők,- külömben éppen a szőlő 
egyik legveszedelmesebb ellenségeinek' 
készítettünk volna tenyész telepet. j

A két éves, erősebb gyökérzetü szőlő ! 
növény már kevésbbé van a pajorrágás 
veszedelmének kitéve, s azon kívül az | 
ilyen szőlők talajában nem is igen pe
tézik a nőstény mivel az nem oly laza

Mindig volt annyim, hogy magamat 
meg hat tyúkot eltarhassak belőle.

— Az a bizonyos özvegy paraszt
menyecske a szomszédból, a kit te is 
láttál mellettem — s a félszemével 
hamisat hunyoiított -jóform án az első 
perctől fogva mellettem volt és ápolt: * S

_még pedig igazán teljes odaadással, 
javarészt neki köszönhetem, hogy 
valahogy mégis talpra álltam. Mikor 
később magamba lőttem, aztán — 
most már egészen egyedül — újra 
csak ő támasztott fel a halottaimból j
S tette mindezt a nélkül, hogy a leg
kisebb haszonra várt volna. Mikor 
második betegségemben, egyszer meg
kérdeztem, hogy mivel háláljam meg 
meki ezt a sok szívességét, hát azt 
mondta, hogy ez csak kötelesség volt 
tőle, és hogy ő nem kér tőlem semmit, 
hanem azt az egyet szeretné, hogy 
ha majd meggyógyultam, megtarta
nám a kis tehenészetemben — fejő
asszonynak.

Kivett a tárcájából egy vastag 
szivart és rágyújtott.

— Én aztán — vetette utána eg y ! 
nagyot szippantva — meg is tartottam 
Marit — Erdélyinének.

A vonat éleset füttyentet. Váczhoz 
közeledtünk.

— Én itt kiszállok, — jegyezte 
meg Pista, leszedve útitáskáját a málha
tartóból. A feleségem bizonyosan 
itt vár a kocsival. Kint lesz a perronon: 
megláthatod. Egészen takaros asszony: 
a mellett kiműveltem. Nagyon jó esze 
van* — Komisz az idő — mondta a j 
piáidét nyaka köré kanyaritva. — És !

van két szép gyermekem, — a Pista 
meg a Mariska — s végre is a házasság : 

| célja, s az egyetlen, a miért — mint 
az emberi faj képviselőjének — érdemes 

I szerelmesnek lenni: a gyermek. S ha 
a Mihálik kisasszonyka ezt akkoriban 

j észszcl fölérre volna, most neki lehet- 
| nének ilyen szép Pistája meg Mariskája 
j es boldg anya lehetne ; holott igy még 
az sem, csak feleség, csak egy beteges 
őrnagy felesége.

-  • Különben is — fejezte be hatal
mas füstkarikákat fújva a levegőbe — 
annak a két gyermeknek és mint apá
nak nekem is, tökéletesen mindegy, 
hogy az anyjokat Kádár Marinak, vagy 
Mihálik Mariskának hivták-c leányko- 
rában ?

A vonat megállt ; a Mari férje me
legen megrázta a kezemet:

* Végtelenül örülök, hogy találkoz
tunk. Látogass meg egyszer idekint.

Kifelé mutatott a perronra.
— No, nem meg modtam, hogy itt

lesz ? * *
Odapillantottam.
A korlátnak egy úrias egyszerűség

gel öltözött, csinos szőke asszony tá
maszkodott : a Mari.

Arczán megelégedés és nyugalom 
ü lt; az olyan asszony nyugalma, ki 
biztos benne, hogy nem kell tartania 
vctélytárstól . . .

A mint az urát észrevette, sietve 
ment eléje az ajtóba . . . Önkénytclc- 
nül a sapkámhoz nyúltam.

mint az újonnan rigolirozott, vagy az 
egy éves szőlőé.

Az ajánlott védekezésen kívül erélye
sen hozzá kellene látni a cserebogár 
irtásához is, amire legalkalmasabbak a 
kora reggeli órák amikor is a fákról, 
bokrokról a dermedt bogarak lerázha- 
tók és megsemmisithetők.

Sajnos hagy hatóságaink és közönsé
günk ösmert indolenciája mellett alig 
remélhetjük a hatályos irtást. A 
szőlős gazdák saját jó felfogott érde
kükben védekezzenek a pajorok ellen, 
külömben különösen a lazább talajú sző
lőkben ültetvényük felét is kockáztatják.

A franciák és a németek évtizedek 
óta irtják a bogarat és védik ültetvé
nyeiket, ők nem is ösmerik a cserebo
gár és pajor károkat.

Tanuljunk tőlük. x . y .

Miért van mindez ? Az okokat vissza
vezethetnénk a régi múltba, de nem 
teszszük. Talán nem áthághatatlan 
még a gyűlöletnek a hídja. Ha az 
»Ipartestületi az okosabb és belesebb 
testvér, akkor nem ilyen indolenciákkal 
kell megkezdeni a békiilést. Ha nem 
fogja belátni a békülés szükségességét 
akkor félő, hogy a közvélemény teljes 
és erős Ítéletét fogja cselekvésével 
magára vonni. Megérjük a harcban, 
hogy a közvélemény és az okosabb 
iparosok pártfogása:.nemes intencióktól 
áthatott kisebb cccport mellett fog 
megnyilatkozni. Akkor pedig nem fogja 
tűrni, hogy' az iparosok minden érde
két előmozdítani hivatott testületet 
olyanok vezessék, a kik arra nem ér
demesek a kik annak meg nem felelnek.

Az iparos ifjak  szellemi haladása 
iránt érdeklődőket „színház“ rovatunkra 
figyelmeztetjük.

Ipar és kereskedelem.

Az „ Ip a ro s  Ö iü é p z ö  E g y le t*1 ía n k e t je .
— Baját tudósítónktól —

A november 5. és 6 .-i műkedvelői 
előadás után banketet rendezett az 
»Iparos Önképző Egylet«, melyre 
a szereplő hölgyeket is meghívták. 
Ezen est története kínálkozó alkalom 
arra, hogy ipari programunk kifejtése 
előtt egy kis világosságot áraszszunk a 
sátoralja-ujhelyi iparos \ iszonyokra

A második fogás után fölállott az 
egylet elnöke Hericz Sándor. Szép 
szavakban ösmertette az egylet utóbbi 
időben megnyilatkozó felvirágzását. 
Célzott azon örvendetes körülményre, 
hogy az egylet égisze alá ujjabban 
a kereskedő ifjak is csatlakoztak. Öröm
mel konstatálja, hogy az egylet meg
felel azon hivatásnak, mely célból meg
alakult. Végül köszönetét nyilvánította 
a szereplő hölgyeknek, ifjaknak, a rende
zőnek és az egylet elöljáróságának az 
előadás körül kifejtett buzgalmukért. 
Ezután Bíró Pál, lapunk felelős szerkesz
tője köszönte meg az elnöknek az 
elismerést, melylyel fáradozásaiért az 
elnök őt nyilvánosan megtisztelte. Meg
köszönte a szereplőknek azt a szorgal
mat és igyekezetét, melylyel segítségére 
voltak abban, hogy az egylet részéről 
beléje helyezett bizalomnak megfelel
hetett. Kifejtette beszédében, mennyire 
boldognak érzi magát, hogy az iparos 
ifjak munkásságát immár másod ízben 
vezetheti a siker felé. Legfőbb törekvése 
lesz — úgymond, — hogy az iparos 
ifjak szellemi kiképzésében tehetségéhez 
és képességéhez mérten mindig közre
működhessen. Örömmel tölti el keblét 
a tudat, hogy az iparos ifjúkban annyi 
nemes ambíciót lát a szellemi haladás 
felé való törekvésben és a kulturális 
eszmék fölkarolásában. így végzi beszéd
ét: Mindezek mellett és mindezek után 
meglep az a kürülmény, hogy éppen 
alulról jön az az áramlat, melynek 
fölülről kellene megindulni. Nem hi- 
hetem, hogy ne szégyenkezzék a tát- 
sadalom akkor midőn ez a vád önként 
ébred fel benne. De nem hihetem, 
hogy Sátoralja-Ujhely egy testületé — 
melyet szükségtelen nevén neveznem — 
ne szégyenkezzék akkor midőn egy 
rokon egylet elébe állítja haladásának j 
fényes tükrét, melyből ők csak píron-; 
kodó, szégyenteljes ábrázatukat lát
hatják visszaverődni. Mert indolenciá- [ 
val jutalmazzák a törekvő testvért. Biró j 
Pál beszéde után Wcrner Miksa az | 
egylet pénztárnoka megnevezi azt az 
egyletet, melyet előtte szóló nem akart | 
nevén szólítani. Az »Ipartestület« az 
a rokon testület, mely még csak cl | 
sem jön megnézni, hogy mennyire is j 
halad az az iparos ifjúság. Korholja! 
a testületet ezért a méltatlan figyelmet-! 
lenségeért. Azután az egylet alelnöke 
poétikus szavakban a hölgykoszorut 
köszönti fel Szöllösy Endre az egyletet 
élteti. Szilágyi a rendezőnek mond 
köszönetét a szereplők nevében. A 
hangulatteljes banketet tánc kővette, 
majdnem reggel volt már de még 
mindig szólt a cigány hegedűje.

így folyt le az iparos ifjak mulatsá
ga, melyben legérdekesebb volt a tósztok 
tartalma. Ezekből az a keserű tapasz
talat szűrődött le, hogy létezik itten 
egy' törekvő iparos egylet, melynek 
működését az egész város örömmel nézi 
csak éppen az »Ipartcstület« nem.

SZÍNHÁZ.

Az iparosok műkedvelői 
előadásáról.

— Saját tudósnónklól. —

November hó 5.-én az elmúlt szoin- 
haton a s á t o r a l ja - u jh e ly i  v á r o s i  
sz ín h á z  olyan impozáns estének volt 
színhelye a minőt még e színházban 
keveset láttunk. Az » Ip a ro s  I f ja k  
U n k é p z ő  E g y le te «  zártkörű tánc- 
mulatsággal egybekötött műkedvelői 
előadást rendezett. Előadták »Felhő 
Klári «-t Rátkay László pályadijjas 
remek népszínművét. A páholyok és a 
földszint zsúfolásig megtelt, a város 
intelligenciájának színe java ott volt 

I és tapsolta a derék és törekvő műked- 
j velőket. Minden felvonás végén valóságos 
ovációval fogadták az egyes szereplő
ket. A hölgyek felállottak és páholyaik
ból kihajolva üdvözölték a lámpák 
előtt megjelent dilettáns-művészeket 
és a rendezőt. Szűnni nem akaró taps- 
vihar, a hangos és lelkes ovációk 
fényes bizonyítékot szolgáltattak arról, 
hogy a város közönsége mily méltó 
elismeréssel adózik és mily szép érdek
lődéssel kiséri az Ip aro s Ön képző 
E g y le t serény munkálkádását, melylyel 
halhatatlan érdemeket szerez magának 
a város kulturális fejlődésében.

Ez az es*- hatalmas és erős vád 
színében korholja a hatóságot és a 
várost, mely eddig oly hallatlan indo
lenciával viseltetik a színügyi kérdések
kel szemben. Mintha érzéke sem volna 
a kulturális hivatások iránt. Arról nem is 
beszélünk, hogy milyen elbírálás alá esik 
az, midőn az ip a ro s  if ja k  rendeznek 
előadást akkor az ipartestület az elnöké
vel együtt tüntetőleg távol marad az elő
adástól.

Nekik talán nincs érzékük az ilyesmi 
iránt! De annyit mégis megnézhettek 
volna és annyira érdeklődhetnék egy 
magát ipartestületnek nevező testület, 
hogy hát mit is tudnak produkálni az 
iparos ifjak és milyen érdeklődéssel 
kiséri a közönség az iparos ifjak szel
lemi haladását.

Az előadás lefolyásáról tudósításunk 
a következő: Este 7 órakor telve volt 
már a nézőtér mikor a függöny fer- 
gördült. Lassanként a lámpaláznak első 
nyomásán is túl voltak a szereplő 
személyek, rövid időre gördült az 
előadás szépen és simán. Mikor pedig 
(Felhő Klári) Dcutsch Ilonor és (Fátyol 
Ferkó) Friss Heimann a színre léptek 
valósággal megfeledkezett a közönség 
arról, hogy a színen műkedvelők ját
szanak. A hogyan megcsendült Friss 
érces tenor-baritonja a siker egy 
csapásra biztosítva volt, a közönség 
meg volt hódítva. Színtársulatok sem 
mutattak be ilyen szép hangú és 
tökéletes játéku Fátyol Fcrkót. Deutsch 
Honor éneke a hatást a legmagasabb 
fokig emelte. Már most valóságos 
színpadi repriz-ről beszélhetünk, a kö
zönség megkezdte az újrázást. »Meg- 
gyuladt az »Iharosi« csárda« dala után 
felzúgott nyílt színen a táps, úgy 
hogy Klári kénytelen volt a dalt meg
ismételni. Értesülésünk szerint a kis
asszony a színpadra készül, tekintélyes 
színpadi competenciák nagy jövőt 
jósolnak számára. Egymásután ujráz- 
ták Friss énekszámait. A főbb szerep*
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lök mellett kitűntek: Szőllősy Endre 
(Tenger Adam). Eredeti alakot mutatott 
be, valóságos alakítáá számba ment ez 
a molnárcéhmester. A hangja, a kiej
tése mintha csak az igazi »Iharosi« 
malomból hallatszott volna. Fetyko 
Irén (Viola Kva) nagy hévvel és erős 
drámai hatással játszott, tapsot kapott 
nyílt színen is. Csernyiczky Mariska 
(Özvegy Aba Györgyné), Stefáncsik 
Ida (Rokkáné) nagyban hozzájárultak 
az est sikeréhez. Malártsik Mariska 
bájos kis Katicza volt. Ignáth József 
(Istók) hülye szerepében sokszor meg
kacagtatta a színházat, a kupiéit ügye
sen ismételgette nagy tetszés mellett. 
Hlavathy Béla, eltekintve attól, hogy 
még teljesen le nem szokott a diákos 
deklamációról, hatásosan és sok igye
kezettel játszotta meg Aba András 
nehéz drámai szerepét. Stefáncsik jó 
Bence, Uhritiyi méltóságteljes Tömjén 
esperes, Komlósy ügyes Gergő volt. 
Említésre méltók voltak: Szűcs (Bálint) 
Szilágyi (Szita Pista), Olmosy (Gyuri 
czigány). A kar kitünően működött, 
mely sikerben nagy része van Szappanos 
Imre karmesternek. Reichardt Jenő 
ügyesen és jól súgott. A darabot 
B iró  Pál lapunk felelős szerkesztője 
rendezte a nála ismertszakavatottsággal.

Előadás után táncmulatság volt. 
Virradtig táncoltak a buzgó műkedvelők 
és vendégek." A fényes és díszes 
páholyközönség az előádás után is ott 
maradt, kedélyesen folyt a mulatság 
tovább. Szép emlékekkel csak a haj
nali órákban szállingóztak el a vendé
gek és a műkedvelők, erőt hagyva 
a második estére is.

Mert másnap vasárnapon közkívánatra 
a darabot másodszor is előadták. A 
színház ismét megtelt. A szereplők 
még bátrabban és mondhatjuk jobban, 
biztosabban játsztak.

Második előadás után az Iparos Ön- 
képző Egylet tagjai ban ket et rendez
tek a Friss-féle étteremben, melyre a 
szereplő hölgyeket is meghívták. 
Kedélyesen, érdekes reminiszcenciák 
felelevenítésével telt az idő. Asztal
bontás után táncraperdiilt a fiatalság 
és járták a csárdást és keringőt 
reggelig.

JS  banket lefolyásának részleteivel 
»ipar és k e resk ed e le m * rovatunk
ban foglalkozunk.

Kassai színészet. Kassa városában, 
mely valaha a magyar Thalia egyik 
fontos helye volt, a színészet igen ala
csony fokra szállt le. A színtársulatok 
nem egyszer a szezon közepén voltak 
kénytelenek tovább állni, rendesen 
nagy adósság hátrahagyásával. Jövő 
1899. év október 1-től kezdve Kassa 
ismét a színészet egyik tekintélyes 
helye lesz. A város impozáns hajlékot 
emelt a múzsának. A színigazgató pe
dig évenként 8000 koromt szubvenciót 
kap a várostól. A múlt nyáron megej
tett belügyminiszteri szaktanácskozmá- 
nyon Kassa városát a 10 hónapos sze
zon elsőrangú vidéki színtársulatok 
helyének tervezték. — A kassai városi 
új színházra maholnap kiírják a pályá
zatot. Értesülésünk szerint Tiszay De
zső a miskolci és Leszkay  Andor az 
aradi színház igazgatója adnak be 
pályázatot. Tiszay pártja nagyobb és 
erősebb.

TÖRVÉNYSZÉK.
Ezen rovatunkban pontosan fogjuk 

hozni minden szerdán és szombaton 
még az aznap megejtett felebbvitcli 
tárgyalások eredményeit; legközelebbi : 
tárgyalások sorrendjét. Továbbá sor- j 
remiben a biinfenyitő végtárgyalások 
eredményeit, a végtárgyalások sor
rendjét. Érdekesebb tárgyalások le
folyását közöljük. Kassai tudósítónk 
megküldi a kassai' kir. Táblának a sátor- 
alja-ujhelyi Törvényszékre vonatkozó 
tárgyalások sorrendjét és eredményét.

F. évi november hó 2.-án a sátor- 
alja-ujhelyi kir. Törvényszék előtt meg
ejtett felebbvitcli tárgyalások eredménye:

E. 8b Ö. Kocsis Istvánné ca. Veres 
Sándor 38 frt. s jár. Józsa István biró. 
Megváltoztató.

E. 40. Első Tokaji Cognac-gyár 
ca. Fürth Bálint 31 Jfrt. Józsa biró. 
Rendelvény.

E. 50. Ö. Ladika Andrásné ca. Hrcha

F H L S  Ő M A G V A R O R S Z Á G I  H Í R L A P .

Mihály 32 frt Józsa biró. Részben meg
változtató Ítélet.

D. H l. Kolrik Istv an ca. Kalusz 
Jánosné ingatlan ir. Józsa biró. Helyben
hagyó.

D. 154. Bay Bertalan ca. ifj. Saláta 
József sommás visszah. Józsa biró. 
Rendelvény.

F. évi november hó 16.-án a sátor- 
alja-ujhdyi kir. Törvényszék előtt meg
ejtendő szóbeli felebbvitcli tárgyalások 
sorrendje :

134. Első Magy. Gyapjú Kalap-gyár 
ca. id. Harcsa Istvánné 194 frt. 50 kr.

D 144. Stelcz Johanna ca, Body 
Károly s neje havi tartás.

D. 153. Rosingcr Mór ca. Héja Pé
ter 150 frt.

D. 76. Grosz Adolf ca. cukor Ipar 
Részvénytársaság 372 frt.

D. 102 Horczik Andrásné ca, Jurka 
Mihályné 400 frt.

D. 169. H. Forgách Zsófia és Tsa 
ca. Friedman Mózes 110 frt d. e. 9 ó.

APRÓ REGÉNYEK.
Egy kis idill.

Irta: J í o l l ó  M árton. (i)
Mikor Gara Kálmán legénylakásának 

kis szalonszobájából reggel az előszo
bába lépett ott találta háziasszonyát, 
aki már várt rá. Az éltes urhölgy 

I kissé bátortalanul igy szól hozzá:
Nagyon merész kérésem volna önhöz.

| A húgom néhány napra feljön a leány- 
j kajával, hogy megmutassa már egyszer 
I neki ezt a szép fővárost. Nagyon jól 
| esnék, ha magamnál tarthatnám őket 
: arra az időre, amíg itt mulatnak. Azért,
! hacsak lehet, engedje át kérem az 
i utcai szobáját és húzódjék meg a sza- 
! Ionban, majd állítok bele jó vaságyat, 
j De ugy-e, nem haragszik a vakmerősé
gemért ?

Gara Kálmán nem haragudott meg; 
de nem is volt különösebb oka a meg
lepődésre. Három esztendő alatt, ami
óta a barátságos kis garszonlakást 
bérelte, elég alkalma volt hasonló szí
vességekre. A háziasszony, néhai Ko
vács Sándor gyárigazgató özvegye, 
gyakran kérte el egy-egy délutánra a 
szobáit, mikor ugyanis vendéglátó vá
gyai támadtak s nagysz ímu barátnői,

’ akiket ilyenkor maga köré gyűjtött, 
nem fértek volna cl az ő egyetlen 
szobájában. Gara Kálmán sohasem duz- 

! zogott, sőt olykor, ha az előszobában 
j habverő üstöket és torta formákat vett 
I észre, a maga jószántából is elkerülte 
j arra a napra a ház tájékát. Nemes 
szivét azonban, amelyet a miniszteri 
fogalmazói külső takart, egészen jel- 

I lemzi, hogy ezúttal is minden meg- 
! botránkozás nélkül teljesítette a házi- 
] asszonya kérését.

- -  Csak szállásolja be őket — 
j mondotta nyajasan — és mulasson 
jól a vendégeivel.

j Mire pedig a napsugárban fürdő ut- 
I cára leért, már egésze:i megfeledkezett 
a nagylelkűségéről . . . 

j Éjfél tájban ment csak haza. Késő 
! este, a vacsorázó társaságában valaki 
erősen felháborította, amire boszusan 
fölkelt és távozott. El volt mélyedve 
s otthon nem gyújtott szokása szerint 
világot, hanem ment a hálószobája 
felé. Megnyomta a kilincset, de az ajtó 
nem nyílt meg. Abban a pillanatban 
gyönge sikoltás hallatszott belülről.

— Szent isten, anyuskám!
Akkor vette csak észre, milyen lo- 

vagiatlanságot akart elkövetni. Meg- 
gyujtotta a lámpáját s az ajtó mellett 
megpillantotta a rögtönzött ágyat, hívo
gató hófehér vánkosaival.

Hirtelen lefeküdt, de elaludni nem 
bírt. Eszébe jutott újra a kellcmetlen- 

í ség; ami vacsora után érte. Sok tépc- 
I lődés után végre már-már elszendergett 
! mikor a szomszédból nyugtalan .fészke- 
| lődés riasztotta fel, majd megszólalt 
egy kedves hangocska.

— Alszol, anyuskám?
Kis vártatva felelt egy erősebb 

hang.
— No, mi bajod van Etelka ?
— Fölébredtem és most nem bírok 

elaludni.
— Már az nagy baj, mert korán 

kell fölkelnünk.
Újabb kis szünet következett, aztán 

újra beszélgetés:

— Anyuskám, menjünk el holnap 
is a Nemzeti Színházba. Imádom azt 
a Márkus Emíliát, amióta megláttam. 
Ilyen elragadónak nem képzeltem soha. 
Oh, ha nekem olyan gyögyörü szőke 
hajam volna !

— Olyan lehet a tied is, ha nem 
szaggatod annyira a fésűvel.

Vagy egy percnyi hallgatás után 
megint csak előkerült az elvesztett 
fonal:

— Anyuskám, de bántott, mikor 
azok a fekete kabátos fiatal urak olyan 
közelről felém fordították a gukkert. 
Egy huszár hadnagy öt sorral előttünk 
meg egészen zavarba hozott.

Ez a kis visszaemlékezés már válasz 
nélkül maradt. A mama az álmok vi
lágába szendergett át. Csöndesség ter
jedt el a házban, csak a levegő misz
tikus susogása hallatszott a sötétben.

Reggel véletlenül az történt, hogy 
Gara Kálmán éppen egy időben ké
szült cl hazulról a háziakkal. És mikor 
mcgemelintve kalapját az elő szobá
ban, ott állott szemben a hölgyekkel, 
egy pillanat alatt megegyezett magá
val, hogy a huszárhadnagy és a fekete 
kabátos fiatal urak gukkerjeinek az 
este egészen igazuk volt. Az a teljes 
üdeségében kibontakozó szép lányka 
a két asszony között nagyon megérde 
melte a figyelmet.

Nem tehetett róla, egy pillanattal to
vább időzött, mint a meddig a köszö
nése tartott s ez éppen arra indította 
Kovácsnét, hogy bemutassa.

Néhány utcán át együtt maradtak s 
mikor végre búcsúzásra került a sor, 
Gara úgy érezte, hogy szívesen töltené 
el az egész napot Füredi Etelkáékkal. 
A színházban találkozott újra velük, 
amiben volt némi szándékosság részé
ről, előadás után pedig már ahoz a 
szerencséhez is jutott, hogy a Pannó- ■ 
nia egyik sarokasztalánál sajátkezüleg j 
töltögette Etelka kristály pohárkájábaj 
a villányit. S hogy el nem huzattá ké
sőbb a kedves nótáját, az csak éppen 
azon múlt, hogy nem messze tőlük a 
pajtásai mulattak, akik valahányszor 
koccintottak, némán, de konfidensül az 
ő bájos kis„ szomszédjára ürítették a 
poharukat. Ő ezért rettenetes mód dü- 
hösködött s léha gazembereknek tar
totta alattomban azokat, akikkel maga 
is akárhányszor elég jó estéket töltött.

Annyi bizonyos, hogy a három hölgy
nek hűséges kisérője akadt Garában.

| Részt vett a napi vásárlásokban, gon- 
! doskodott színházjegyekről, összeálli- 
! tóttá a vacsorák ételrendjét s ezenköz- 
; ben mind jobban ellágyult a szive 
j Etelka mellett. Kitünően megbxrátkoz- 
j 1 ak, úgy hogy Etelka egyszer ilyen 
kijelentéssel könnyített a lelkén.

— Nagyon szeretem magát, Kálmán, 
mert olyan jó hozzám, mint az én sze- 

j gény boldogult Feri bátyám.
| És sok szó esett a jó Feriről, akit 
j a vadászszenvedélye egyszer egy vad
kannal hozott össze szerencsétlenül, 

(Folytatása következik)

Próza és költészet.

Irta: Rózsa Miklós.

Megértem azt is hat, hogy eltagadtad, 
Mit rám leheltél — első csókodat .
S én nem mutathatok rá homlokomra, 
A csók nem hagyott rajta nyomokat.

Lelkes dalokban zengtem én gyakorta, 
Hogy megcsókoltad ezt a homlokot,
S mit én rímes dalokban ünnepeltem, 
Te azt prózába* meghazudtolod.

De bár a nagy világnak csküdözzél, 
Mégis dalomnak ad hitelt csak az ;
A póza ah, hiába, próza mindig,
Csak a poézis szent, örök s igaz !

A szerkesztőség üzenete :

Tudósítóinkhoz: Minden egyes 
tudósítónkhoz intézzünk a kérel
met, hogy becses működésüket 
most már megkezdjék. Kérünk 
gyors és pontos értesítést. A 
díszes és nagy gárdát üdvözöljük 
megindulásunk percében.

M. E. Budapest. Lapunk csak azért nem in
dul politikai irányzattal, mert erre a talajt 
még kissé «)ö kell készítenünk. Az előjelekből 
biztosra véljük, hogy egy félesztendön belül 
alkalmas talajt találtunk. Külömben a politikai 
lappal csakis pártpolitikai kérdéseket tárgyal
hattunk volna, illetve országos érdekeket szol
gáltunk volna az országos politikai kérdések 
felszínre hozásával. Nekünk, mint független, 
őszinte, szókimondó sajtó organu mnak elsőbb 
és nagyobb hivatásunk van még ez idő sze
rint különösen abban, hogy a megye’, városi 
községi érdekeket szolgáljuk függetlenül min
den befolyástól. Erre nézve pedig most még 
célszerűbb egyelőié igy megindulni. Várjuk 
becses cikkét.

E. N. Budapest. Várjuk a tárcát. Száraz ágon 
hallgató ajakkal meddig . . . Vagy még min
dig antropomonemelankolikusnak méltóztatik 
lenni. Remél)ük, hogy a hüvelykuijak maholnap

; egyformák lesznek és rendben lesz minden. 
Hisz oly szép az élet Bohémiában, ha a gyo
mor is bírja pepszinnel. Azért csak vigyázat.

Zs. B. Varannó. Legközelebb jönni fog. K ö
szönet! Üdvözöljük Önt mint lapunk munka- 

j társát
6. H. Gálszécs. 1. Tudósitóink száma meg

haladja a 100-at, minden legkisebb helységgel 
üzszekö.tetésben vagyunk. A pontos és gyors 
hírszolgálatra nagv súlyt helyezünk. 2. Igen, 

i 3. Legközelebb jön. .
K. I. Volóc. Most. már egvelore pincsaka- 

{ dáiy mert csak egv félesztendő múlva válto
zik át lapunk politikai lappá. Örvendünk, h >gv 
megígérte munkásságát Abból a kürtös han
g u la tb a  onnan a bérces vadregényes kódból 

j kérünk egy csipetnyit
P. Gy. Budapest. A levelet elküldtük.
F. K. Kiss?. Ha egyelőre Gyp vagy Mau- 

i passant nincsen kéznél szívesen köziünk k r - 
j ditásoscat az említett német és angol íróktól

A A. Tárcái. Első számunk — mint említet
tük — G000 példányban megy széjiel Felsö- 
magvarország minden vidékére

TudósítóT Hírrovatunk természeiesen csak 
1 pár szám megjelenése után lehet kielégítő és 

tökéletes. ________________

K i a d ó : L A N D E S M A N N  M I K S A .

PANNÓNIA SZÁLLODA
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É r t e s i  t  é  s .
Van szerencsém értesíteni, hogy a Wiichter 

Gyula csődtömegéhez tartozó

üveg-, porcellán-, m ajo lik a  és d íszm ű -á rú k a t
megvettem és azt mai naptól folyólag i * e n c l k í 
v ü l i  o l c s ó  á r b a n  árusítom.

Kérem  ezen kitűnő alkalmat felhasználni és 
bevásárlását megtenni.

Sátoralja-Ujhely, 1898 október hó.
1—3 7. Tisztelettel

Egy nagy csomag ára: 
30 kr* ^  60  fillér. 

Egy kis csomag ára: 
15 kr. =  30 fillér. 

Egy nagy doboz ára: 
1 fr t  =  2 korona. 
Egy kis doboz ára: 

50 kr. == 1 korona. 
Használati utasítással.

W  Viszont elárusítók 
megfelelő kedvezményben 
részesülnek.

Próba-rendelmények,
melyek 2 nagy vagy 5 
csomagból állanak, 8Ó k r, 
illetve I frt 90 kr. előre 
beküldése mellett portó
mentesen eszközöltetnek.

M alártsik  G yörgy
Sátoralja-Ujhely.

Nyomatott Landesmann Miksa ós Társa gyorssjaóján Sátoralja-Ujhely.
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