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Hirdetéaeket. a legjuUnysaabh ártan köriünk.

bortermelő potom áron se lesz elviszi a fogyasztóhoz, — ez a el, hogy a jövedelemből sokkal
képes a borán túladni, addig az szállítás az ő egész feladata.
nagyobb, néha négyszer, ötször
Hanem kedvező
helyzeténél j olyan percent jutott neki, aki csak
Sáforalja-Ujhely febr. 28. egész világ az olasz borokat s az
A világon legalább kétszer a’ny- Engel-féle pincetermékeket fogja fogva ebből az alárendelt, köz- j közvetített, mint a termelőnek, a
nyi tokaji bor kél el évenkint, mintl inni, mint valódi tokaji bort. Epén vetítő szerepből igen sokszor való ! ki egész évi nehéz munkájával
amennyi a szőlők virágkorában a mert ezeket árulják a külföldön j sággal urává, zsarnokává válik a j produkálta a bort. A termelő nem
tokaji bor helyett, azért nem fogja termelőnek és a fogyasztónak. tehetett semmit, — talán észre
Hegy alján egy éven termett.
Ennek a tokaji bornak legfel tudni idebent a hegyaljai bortcr-!Attól veszi annyiért, amennyiért se vette az ő földhöz kötöttségé
jebb egy negyedrésze tokaji. A meló a borát eladni, mihelyt egy akarja, ennek eladja úgy, ahogy ben ezt a kiálltó aránytalanságot.
többi hogy honnan terem, Engel kicsit több fog teremni, mint neki tetszik. Főereje a mozgékony Rabja volt a kereskedőnek. P'akmost.
ság, mig a termelőt és a fogyasz tor és kupec nélkül egy hordó
a megmondhatója.
Ezek az áldásai annak a bor-1 tót ép helyhez kötöttsége, moz bort se tudott eladni.
A Hegy alj ára már évek óta
S ezzel a domináló helyzettel
minden éven több százezer hordó kereskedelemnek, amelynek a ve- j dulatlansága teszi vele szemben
sem elégedett meg a borkeres
olasz bort hoznak. El a jól össze- szedelmét megfizetett ajkak olyan harcra képtelenné.
panaszolják ! Ilyen
Mert csak egy mód van le kedés. Neki még több haszon
számitanók, most is volna a hegy keservesen
aljai pincékben legalább még egy haszna van ebből a borkereske győzni a kereskedelem rémural kellett, — még olcsóbban akarta
szer annyi olasz bor, mint ameny- delemből a hegyaljai borterme- mát. Az, hogy mozduljon meg venni a bort. S mert a termelő
Ilésnek ! (A tisztességes borkeres- maga a termelő s lépjen közvetle már nem adhatta olcsóbban, —
nyi hegyaljai.
Ikedésről ne beszéljünk. Azt, — nül érintkezésbe a fogyasztóval. elkezdett ő maga termelni. Csinált
Minek hozzák ide? Vájjon látha ugyan van még — úgyis e l-! Tegyék fölöslegessé a kereske olcsó bort, amely neki alig került
tak-é korcsmában, vendéglőben
pusztítja rövid időn a tisztesség- delmet.
valamibe. Ezt olcsóbban is ad
csak egy szál embert is, aki azt Itélén borkereskedelem konkuren
Nem mondom, h o g y teljesen hatta s mégis több volt a jöve
mondta volna a korcsmárosnak, ciája.)
ki kell pusztítani a kereskedel delme, mintha tiszta bort áruit
vagy pincérnek, hogy neki olasz
Oda jutottunk, hogy a tisztes* met. Nem is lehet, nem is sza- volna. Amelyik borkereskedő pe
bort hozzon ? Én nem láttam, sőt séges bortermelésnek élethalál ; bad, mert szükség van rá. De a dig nem akart erre a tisztesség
el se tudom képzelni. Sőt nem is harcot kell folytatnia a tisztesség hol a tultengés, az elfajulás jelei telen útra lépni, azt elpusztította
láttam még vendéglőst, amelyik telen borkereskedés ellen.
mutatkoznak rajta, ahol zsarnokká az aránytalan konkurrencia.
ráírta volna a borlapjára, hogy
A kereskedelem általában igen készül válni, sőt már azzá is vált,
Minden hordó olasz borral, a
nála olasz bor is kapható.
könnyen jut igazságtalan túlsúlyra ott meg kell szorítani, meg kell mit mint hegyaljai bort adnak el,
Nem is itt isszák meg azt a a másik két tényező, a termelés törni a túlerejét, hogy ő ne ölje minden hordó hamisított, csinált
temérdek olasz bort, hanem Galí j és a fogyasztás felett.
borral egy hordó jó bor áráig
meg a termelőt.
ciában. Még pedig megisszák ott,
A borkereskedelem korlátlan van megkárosítva a bortermelés.
Józan felfogás szerint a keres
mint valódi, tiszta tokaji bort. kedelem szerepe alárendelt. Nem úr lett a bortermelés felelt. Néz Az a fogyasztó, aki azt a hamis
Ezért kell annak a bornak itt a ! produkál semmit, — tehát fon zünk szét a múltban: a borter bort megvette, igazi bort vett
Hegyalján megpihenni, mielőtt tosságban össze se lehet hasonli- melő csak alig tudott a szőlőjé volna, ha nem hamisítanának. így
Galíciába vinnék. Ezért nem szál i tani a termeléssel. E'ulajdonkép ből megélni, a kupec mind száz a hamis bor elkél, az igazi a ter
líthatják Olaszországból kö„vetle- Jsemmi egyéb, mint közvetítő a ezreket szerzett. Mert úgy szabá melő nyakán marad.
niil Galíciába.
A kereslet tokaji bor után
termelő és a fogyasztó közt. A lyozta a borárakat, olyan olcsón
És mig a hegyaljai becsületes mit a termelő produkál, azt ő vette a bort s oly drágán, adta aránytalanul nagyobb, mint ameny-

Hogy védekezzünk?

Hélon : En belevágok.
Pascal : ügy? Ez különben a te dol
god. Mikor is jelent meg az első mü
ved ?
Az ő főműve.
Hélon : 1892-ben.
Pascal: Már hét éve.
— Henri Lavedan. —
Hélon: »ALINÉÁS«.
Pascal: Emlékszem rá. Egyenesen
Ford. M ocsdry M iklós.
elániitó. Első rangu. Kicsiség, üres te
(Denys Hélon 25 éves, Pascal, pálya nyérbe lehetne fogni. Két kis 20—20
társ és barátja 28 éves.)
soros oldalon.
Játszik : Hélon Dcnys-nél. író asz
Hélon: Nem a terjedelem teszi!
tala előtt ül, mely papirszeletekkel van
Pascal : Igazán nem 1 A közönségre
fedve. Este van. A lámpa ég. A láng
óriási hatással volt. Széles körben hó
lobog. Pascal lép be.
Pascal; Mindig ! Mond csak, folyton dított, mondhatom előtted, a te »AHnéás«-d.
dolgozol te ?
H élon: Gondolom. Egy csapással
Hélon : Állandóan !
Pascal : A mi sok, az sok. Tuleről- felemelte a lapot, melyben megjelent.
— Mától holnapra az összes filiszter
teted magad !
előfizetők otthagyták a lapot Csak a
Hélon : Nem 1
Pascal : Min is dolgozol tulajdon művészek maradtak.
Pascal : Legalább egymás között
képpen ?
vannak 1
Hélon : Az én nagy munkámon.
P ascal: Ez a titokteljes dolog, mit
Hélon : Igen, de ez az elkülönzés,
nem akarsz elárulni nekem !
beláthatod, az én érdemem.
Hélon : Igen 1
Pascal : Egy okkal több arra, hogy
Pascal: Hát hallod már ?
tovább dolgozz. Most szintén megte
Hélon : Nem.
remtetted magadnak azon közönséget,
Pascal : Hihetőleg még sokára téged? mire szükséged van.
H éljn : Mintaigne oly szépen mondja
Hélon: Hej, könnyű igy beszélned.
hogy : »Tudom is én ?< Talán hat hó Te Írsz és Írsz és megint Írsz . . .
nap, talán húsz év 1
Pascal: Sokat!
P ascal: Ó :
Hélon : Nem, de eleget. Csak most
Hélon : Pedig igy van I
olvastam legújabb müvedet.
Pascal: Akkor nem jól van 1 Siet
Pascal: Nos, és . . ?
ned kellene. Várnak tőled már vala
Hélon: Igen érdekes! Helyenként
mit. Akármi is legyen. És nem jó az
gyenge, de sokszor elragadó. Egészben
embereket várni hagyni.
véve
még ki nem forrott. Én is for
Hélon : Csak várjanak !
Pascal : Türelmesen tehetik, bízva a rongok.
Pascal: De nagyon hosszan. Vigyázz
te nagy tehetségedben. És mégis koc
magadra, hogy úgy ne járj, mint a
káztatott játék.
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finom gyümölcs, mi túlérett, leesik és
rothad.
Hélon : Nem !
Pascal : Mond csak, min dolgozol ?
De kérlek. Légy szives. Talán ez? A
vastag füzet Íróasztalodon ?
Hélon : Igen.
Pascal (felé hajlik): Szabad?
Hélon : Ha ép akarod !
Pascal: Nagyon szívesen. Megbizol
bennem ! Szabad tehát. (Megelégedve
nyitja fel a füzetet.) Oh ! Te bolonddá
tartsz 1 Hisz ez tiszta papir, nem más 1
A füzetet az asztalra dobja.
Hélon: És mégis, ez lesz az én
művem. Ez az. Ha megírom, ez lesz a
kézirat. Mikor? Ez alárendelt jelentőségű
kérdés . . .
Pascal: Komolyan beszélsz?
Hélon : Akárcsak a halál. Az oldal
szám is meg van állapítva. Művem se
több, se kevesebbet nem tartalmaz. Ép
annyi oldalam van, mint mennyi szük
séges.
Pascal: Ez már mindenesetre va
lami. Hány is van 1
Hélon : Egyszázkilencvenkilenc. T e
hát a nyomtatásban közel hatszáz.
Pascal: De meghalsz, mielőtt a
cimet felirtad volna ?
Hélon : Mit tesz az, ha csak a cim
első felét felírtam.
Pascal ! Persze van miből élned I
Hélon: Csak pár, atyámtól ramma
radt garas . . .
Pascal : Az egy okos ember volt.
Nélküle kedvesem neked is írnod kel
lene Írni, írni és írni — mint a töb
biek, kiket úgy megvetsz.
Hélon: Igen ? Nem. Ez művészeti
természetem ellen van. Az irás, lásd
csak, már maga lealacsonitás. Valamely
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gondolatot szavakká önteni, megszentségtclenitését jelenti. Minek a szavak?
Az igazi nagyság féltékenyen magába
zárkózik és mit sem ad magából, vagy
csak oly keveset, mint lehetséges. Hol
mi sincs, ott a kritika se jogosult.
Mondok neked valam it: Azok a leg
nagyobbak, kikről mit se lehet modani.
Pascal : Kétségtelen. Ez is egy szem
pont. A hallgatás beszédessége.
H élon: Persze. Beszélni ? Minek ?
A mint hallgatnak, mindenki egyet ért
vele . . .
Pascal : Vagy pedig nem mond senki
ellent.
Hélon: Türelmetlenség és várakoz
tatással kell az olvasó csőcseléket tá p 
lálni. O nem is vár már egyebet.
Pascal : Na 1
H élon: Nem.
Pascal: Engedj meg. Tudom, mit
beszélnek rólad. Úgy segéljen Isten,
mint a hogy sajnálnak téged, hogy öt
éve mit sem adtál nekünk.
Hélon: Úgy van. Sajnálnak, mon
dod, ez pompás. Ez az életem zománca,
ez a sajnálkozás.
Pascal : Es a végén azt mondják
majd, hogy te ki vagy írva.
Hélon (teljesen magán kivíll): Én ?
Kiírva? Én?
P ascal: Igen Te.
Hélon (halvány): Ez csak tréfa.
Pascal: Azt is beszélték . . . Ha
már az igazat haliani akarod . . .
Hélon (dühösen): Én ?
Pascal: Becsületszavamra. Másrészt
azt mondják , . .
H élon: T e hallottad és te saját fü
leddel hallottad, mint az emberek me
részkedtek . . . ? Ah, te, ez már é p 
pen Shakespcarci. Én, Dcngs Hélon,
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nyi tokaji bor terem. Sőt ha az miatt lapunk legközelebbi számá
egész Hegyalja teljesen be lesz ban közöljük. Ez alkalommal mint
is ültetve, akkor se fogja íedezni a közgyűlés egyik fontos és érde
megemlítjük,
a termés a keresletet. Ebből pe kes momentumát
dig az következik, hogy a bor hogy Molnár István főispán mint
ára fog a kereslet arányában elnöki* enunciációjában kijelentette
emelkedni Persze csak úgy, ha ebbeli állásáról lemondott, lemon
nem fogják ezt a keresletet olasz dását a központi kormányhoz fel
borral és csinált borral kielégíteni terjesztette. A vármegye közön
s igy a becsületes termelést a ségének nagy része kérte a főis
pánt maradjon meg továbbra is
piactól megfosztani.
Akkor azok az úgynevezett to állásában és mellette egy kis
kaji borokért befolyó milliók nem plenáris ovációt rendezett.
A ténybeli körülménynyel kap
az Abcles ur zsebét fogják gaz
dagítani, hanem a bortermelőkét. csolatosan szükségesnek tartjuk
És akkor a Hegyalja Európa leg Megjegyezni, hogy kormány válto
gazdagabb vidékei közé fog emel zás alkalmával Magyarország főis
pánjai az uj kormány rendelkezé
kedni.
Hát ha még visszajön a tokaji sére bocsájtják állásukat.. Ez tehát
bor régi becsületes hírneve s ez szokásbeli formalitás.
által megkétszereződik a kereslet j Több főispán az uj rendszer
feléledését nem tartja összeegyezutána!
Az tehát az első feladat, hogy jtethelőnek élőbbem politikai elvei
a tisztességtelen borkereskedelem vel és mivel a megyében meghonosi •
rémuralmát megtörjük. És ennek; tott rendszere összeütközésbe került
legradikálisabb módja az, amit az uj aerával: azonkívül, hogy
fentebb em lítettem : mozduljon j állását a kormány rendelkezésére
meg a termelő s lépjen közvet- bocsájtja, kéri egyszersmint főlen érintkezésbe a fogyasztóval, ispáni állásától való felmentését.
Nem tudjuk, hogy Molnár főispán
— vagy legalább hagyja ki a
tisztességtelen közvetítőket. Vigye milyen határozott szándékkal bocsájtotta a kormány rendelkezé
ő maga piacra a borait.
állását.
Mindenesetre az
Szövetkezzen az egész hegyal sére
jai bortermelés s árulja maga a enunciáció olyan hangú volt,amely
saját borait, ne rakja le a fegy ből Molnár főispán lemondásának
határozattan olyan komoly színezetet
vert feltétlenül a kupec előtt.
Lesz még alkalmunk ennek a kell tulajdonítanunk, hogy a főispán
szövetkezésnek az előnyeiről pár tényleg meg akar válni állásától.
A mellette rendezett ovációból
szót szólni.
kitűnhetett, — a mit mi is szívesen
Dr. B . B.
elösmerünk,! — hogy Molnár főispán
egyénisége határozattan szimpatikus
A M EGYE ÉS A VÁROS, a megye közönsége előtt. Egyéni
tulajdonaival, közvetlenségével, szi
Zem plénvárm egye köz vés modorával tagadhatatlanul
kellemes volt a megye közönsé
gyűlése.
gének. De azzal az ő kormányzati
A főispán lemondása.
rendszerével, amelylyel mindenben,
Zemplénvármegye február hó különösen a választásoknál
28-án tartott közgyűléséről szóló mint az előző erőszakos kormány
részletesebb tudósítást térszüke zati rendszer hódoló hive tűnt.
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ki, — mi nem tartjuk lehetséges kritika tárgyává tesz, — sértőnek
tartanak és ezért elégtételt kérnek.
nek, hogy ő dacára a félig-meddig
Fned Lajos és Mezőssy Béla, mint
köteles ovációknak továbbra is Búza Barna megbízottai azon néző
töknek adnak kifejezést, hogy a jel
megmaradjon állásában
Nem tartjuk lehetségesnek kü zett cikk Molnár Béla személyére
semminemű sértést nem tartalmaz,
lönösen azért sem, mert minden vele semmiféle összeköttetésben nincs ;
jel arra mutat, hogy a központi tendenciája egyáltalán nem gúnyos,
belügyi kormány a közel jövőben az ott megnevezett Molnár István fő
oly alakulást fog ölteni, amely ispánra semmiféle sértést nem tartal
Magyarországon igen sok főispán maz és pusztán csak azon célzatot
magán, hogy a s. jtó jogos bí
nak — köztük Molnár István viseli
rálatát teljes sérthetlenségében /ennfőispánnak — elveik fentartása, a tartani szükségesnek latja. — Ép ez
politikai tisztességüknek megőrzése okból sértés tényálladéka fenn nem
mellett a leghatározattabban ki forogván: elégtétel adásnak helye
zárják azt, hogy állásukban to nincs.
Barthos István és Klein Tivadar
vábbra is megmaradjanak.

A »Felsömagyarországi Hírlap*
újabb lovagias ügye.

ezzel szemben újból kijelentik, hogy
fent körvonalozott álláspontjukhoz ha
tározottan ragaszkodnak.
Fried Lajos és Mezőssy Béla állás
pontjukat megváltoztatni hasonlag nem
lévén hajlandók, párbajbiróságot kér
nek a következő kérdés eldöntésére :
Fenn forog-e azon célzat a jelzett
cikkben, amelyet annak Barthos Ist
ván és Klein Tivadar tulajdonítanak
és tartalmaz-é az Molnár Bélára sér
tést ?
Barthos István és Klein Tivadar a
fenti kérdés eldöntése céljából a pár
baj Diróság megalakításához hozzájá
rulnak.
Kmf.
Mezőssy Béla sk.
Klein Tivadar sk.
Dr. Fried Lajos sk. Barthos István sk.

Mint lapunk előző számában
említettük •Molnár Béla orsz. kép
viselő »Mi a személyeskedés ?«
cimü vezércikket, nagybátyja a fő
ispán és illetve saját személyére
sértőnek találván Klein Tivadar
megyei pénztárnok és Barthos Ist
ván honvéd százados által provokáltatta Dr. Búza Barnát lapunk
főmunkatársát. Klein és Barthos,
mint Molnár képviselő segédei,
valamint Dr. Fried Lajos ügyvéd
Búza Barna úr
mint Molnár Béla úr
és Mezőssy Béla orsz. képviselő, mintDr.
megbízottai.
megbízottai.
mint Dr. Búza segédei a fenforJegyzőkönyv.
gott lovagias ügyben az alább
közölt jegyzőkönyvek értelmében
Felvétetett Sátoralja-Ujhelyben 1899.
évi február hó 26-án a Dr. Molnár
határoztak :

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Sátoralja-Ujhelyen 1899.
február hó 26-án a Molnár Béla és
Búza Barna között felmerült ügyben.
— Jelen voltak alólirottak:
Barthos István és Klein Tivadar,
mint Molnár Béla megbízottai a »Felső
magyarországi Hírlap« 15-ik számában
Dr. B. B. aláírással ellátott vezércik
ket felükre nem tartalmánál, hanem
általános célzatánál és azon köríil-ménynél -fogva, hogy—egy lovagias
utón végleg elintézett ügyet — amely
ügyben cikkíró közvetlen tényezőként
szerepelt — tovább folytat és gúnyos

Béla és Dr. Búza Barna urak közt fel
merült lovagias ügyben a szabálysze
rűen megalakult párbajbiróság részéről.
Mely alkalommal a párbajbiróság
elnöke Keresztessy Lajos felteszi azon
kérdést, vájjon a »Felsőmagyarországi
Hírlap« cimü lap ez évi február hó
22-én megjelent számában foglalt »Mi
a személyeskedés ?« B B. aláírással
ellátott vezércikk tartalmaz é olyan
sértést, amelyért lovagias elégtétel
adás-vevésnek helye van. Ezen kér
désre a párbajbiróság igennel vála
szolt.
Kmf.
Földváry Árpád, sk. Kossuth János, sk.

Keresztessy Lajos. sk.
kiírva . . . ? Várj egy keveset. Nem
. . . Hallatlan . . . tudod-e ? . . .
Péscal (természetes kedélyességgel):
Igen, igen, ez csip — elhiszem neked
szívesen.
H élo n : Tehát, ezt mondják? Paris
ban ? Franciaországban ? Azt mondják,
hogy én már nem vagyok képes . . .
hogy nincs több te . . . kész . . .
kiszipolyozott ?
Pascal: Nem. Kiszipolyozva . . . ezt
nem mondják. Az Alineás nagyon is
csekélység ahoz. hogy ezt lehessen
mondani . . .
Hélon (kitörve): Mit! Nagyon is
csekélység! Elolvastad-e figyelmesen !
Pascal : De igen 1 Sőt többször.
Hélon: Akkor nem értetted meg.
Pascal: Bocsánatot kérek tőled. És
ne avódj velem, kérlek Mert végre is
amit mondok, a te érdekedben áll.
Én csak az általános hangulatot adom
neked tudtuk És ezután is tehetsz, a
mit akarsz.
Hélon: Ezek a juhok. A konélconok.
Ezek a bálám szamarai.
Pascal (készülőben) : Tehát jó estét.
Nem szeretem az ilyesmi jeleneteket.
Ez megakadalyoz a munkában.
Hélon: Mem! maradj: Tehát, azt
mondták, ki vagyok Írva. Noss lássák!
Pascal (nem merve megérteni): Mit
mondszl
Hélon: Sejtelmük sincs róla, mi
várja őket.
Pascal
(siirgctőleg): Nyilatkozzék
érthetőbben, öregecském.
Hélon: És legfeljebb egy hó alatt
legkésőbb.
Pascal: Igaz ez? Lehet remélni?
Hélon: A csőcseléknek mngint egy
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könyvet akarok az arcába dobni. Ak . . . az én főmunkám . . . úgy bizony !
Pascal: De az ördögbe is, mi is ez
kor újra a dicsőségemet zengi.
tulajdonképen? Nem látod, mint reme
Pascal: Bravo! Halleluja!
Hélon: Ez majd sokára betömi a gek a várakozástól?
Hélon: Mos, igen — részletes jegy
szájukat.
Pascal: Ez tetszik nekem. Most vagy zéke mindazon müveknek, mit Írni
benne. Úgy szeretlek én téged látni. fogok.
Oh igen, igy igen . . Már előre Iá-1 Pascal (csalódottan): Ah!
tóm, mint tátják el a szájukat. És a ; Hélon: Mindazon müvek jegyzéke,
kritikus urak, ezek az clzüllött pisz- miket előkészületben tartok . . . Meg
kolódók.
értesz engem? Húsz oldal, sűrűn beirva.
Hélon: Ők a kiírtak, kiszipolyoztak, Húsz oldalt tesz ki az, amit Írni fogok.
Regények . . . Történet . . Philosoa tökfilkók ezek a — teknősbékák.
Pascal: Igen, igen csak tovább. Te phia . . . Dalok . . . Darabok . . .
forsz, te lázban vagy. Te szép vagy. A művészet egész sorozata. Húsz oldal.
Te a Dreyfus . .
Igen, tehát te ti Voltaire és Senbe alig jutnak el a feléig.
toktartó, te. Neked már egy müved Nos, hát most is csak azt fogják mon
készen fekszik a szekrényedben.
dani, hogy semmi vagyok?
Hélon: Teljesen készen, igen, ked
Pascal: Nem, nem! Azt minden
vesem.
esetre se!
Pascal; Egész a részletekig ?
Hélon: Húsz oldal! És ezek a címek
Hélon: A legkisebb részletekig!
Bocsáss meg, kérlek (felsorolva): »CoPascal: Es te erről mit se szóltál loqu inlus költemény.« *A szem.«
nekem. Még nekem se! Ez nem szép! Dráma.
Hélon: Nos, végre is, most már
Pascal: Nagyszerű!
tudod.
Hélon: »Kis tréfa«, »A halott mo
Pascal: Es mi is az!
solya«. —
H élon: Majd meglátod.
Pascal: Te, ezt már hallottam, — a
Pascal : Valami nagy . ?
halott mosolyát.
Hélon (sóhajtva): És ha . . .
Hélon : »Az én kedves Erverdilom«,
Pascal: Mily nagy?
»Jutroilo«, »Le a halhatatlanokkal.«
Hélon: Húsz oldal.
Pascal: Bravo!
Pascal: Ő.
Hélon: »Vad párák«, az »Erdőtetü«
»Porcéi
lánszi vek«.
Hélon (komolyan): Mit ? Ez egy
Pascal: Állj meg egy kicsit. Az
mesterpróbás mii? Ez okozott sok izza»Erdő-tetü«-t enged át nekem, igen?
dást . . . ki se mondható.
Hélon: Neked Ítélem. (Folytatva):
Pascal: Persze, persze. Te minden; esetre már négy-öt éve dolgozol rajta, »A szegek«, »Jehova élce«.
Pascal: Bravo, bravo! A doLg rendmi? Persze másra se gondolsz, Miku
! ben van, pajtás . . . Minden percben
lás óta.
leadhatod . . . Persze csak akkor, ha
Hélon: Oh, már sokkal régebb idő előbb gyorsan papírra veted . . .
itől . . . Ez az én legbensőbb En-em.

Folytatólagos jegyzőkönyv.
a^att másolatban csatolt párbajbírósági ítélet alapján a Molnár Béla
és Búza Barna között felmerült ügy
lovagias elintézése feltétlenül szüksé
gesnek mondatott k i; — miután a
megkisérlett békés elintézés ered
ményre nem vezetett;
Barthos István és Klein Tivadar az
ügy elintézésére pisztolypárbajt java
solnak.
Ezzel szemben Fried Lajos és Mezőssy Béla tekintettel arra, hogy köz
vetlen sértés nem történt és igy a
sértés nem súlyos természetű, kard
párbajt ajánlanak meg.
Barthos István és Klein Tivadar
ezen indokra és arra tekintettel, hogy
az ügy semmiféle halasztást ez okból
ne szenvedjen : a felajánlott elintézési
módot elfogadják.
A párbaj következő feltételek mel
let vívandó m eg:
1. H ely: honvéd gyalogsági lak
tanya.
2. Idő; február 27-én reggel 8 és
fél órakor. Amennyiben Molnár Béla
meg nem jelenhetne, újabb határidő
tűzendő ki.
3. Feltételek: kardpárbaj harckép
telenségig, nyak és csukló kötéssel.
Hegyezetlcn, könnyű párbajkardokkal,
szúrás kizárva.
4. A párbajt vezeti : Barthos István.
Kmf,

Mezössy Béla sk.

Klein Tivadar sk.

Dr. Fried Lajos sk.

Barthos István sk.

mint Dr Bu«a Barna úr

mint Molnár Béla úr

megbízottai.

megbízottai.
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F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I H 1 R L A P.

F olyta tólagos jegyzők önyv.

kodalmon jelenvclt az izr. hitközség
F e'vétetett 18W9. február hó 27-én szinc java. A szép számú közönség
a saloralja-ujhelyi honvédségi lakta jelenlété mutatta, mily közkedveltség
nek örvend a hitközség régi, huzgó hi
nyában.
A kardpárbaj a megállapított felté vatalnoka
telek mellett szabályszerűen lefolyt és
— Pénzintézetek kongresszusa. A
Dr. Búza Barna sebesülésével végző
vidéki pénzintézetek reformja érdeké
dött A felek kibékültek.
Ezzel az ügy a lovagiasság szabá* | ben országos mozgalom indult meg. A
lyai szerint befejeztetett.
miskolci kereskedelmi és iparkamara
Mezőssy Béla sk.
Klein Tivadar sk. vette legutóbb kezébe az ügyet és az
Dr. Fried Lajos sk. Barthos István sk. országos kongresszus előkészítése érde
mint Dr. ltuza Barna úr
mint Molnár Béla űr kében a kerületébe tartozó pénzintéze
megbízottai
megbízottai.
teket a jövő hóra értekezletre hívta
A párbajról megemlékeztek már össze. De nem csak Miskolcon, hanem
a fővárosi napilapok. A részletek többfelé, majdnem minden vidéken
ről annyit említünk lel, hogy a mozgalom indult meg eziránt. Csodál
küzdőfelek az első összecsapásnál juk, hogy éppen a kassai kamara hi
mindjárt megsebesültek. Az első ányzik a kezdeményezők sorából, holott
nagyobb vágást Molnár intézte pedig éppen ennek a kamarának szám
Búza ellen, mely azonban csak talan pénintézet esik a kerületébe, oly
lapjával ért be a hónaljhoz. A nagyszabású, elsőrangú intézetek, a
belső és külső részről intézett melyekkel könnyen sikerülhetne akár
hónalj vágás ha éllel talál, köny- azt is keresztül vinni, hogy a fel
nyen veszélyessé, sőt végzetessé vidék centrumában tartassék meg a
válhatott volna. Erre Búza vágott, vidéki pénzintézetek gyökeres reformá
és egy jelentéktelenebb karcolást lását célzó — kongresszus.
ejtett ellenfelének jobb felsőkarján.
* Tűz. A szerencsi cukorgyár által
Molnár parírozta és riposztot adott, bérelt bekecsi uradalomhoz tartozó
melylyel egy körülbelül nyolc-tiz Rosszmalom tanyáján február hó 25-én
centiméter Hosszú vágást mért délután 5 órakor tűz ütött ki. Az
Búza mellére, közvetlen a szív
egész tanya leégett mely álott 2 házból
fölött. Az orvosok a harcképte
és egy 130 ökröt befogadni képes
lenséget konstatálták, mert köz
hodályból. A tűz kiütésekor a hodályvetlen a szív fölé ejtett vágás
ban 110 ökör volt s csak a gazda, 3
folytán a szív verése hevesebb
béres és egy kerülő lélekjelenlétének
lett és igy ez a körülmény a küz
és önfeláldozó hűségének köszönhető
delem folytatásában mihamar tel
azok megmentése. Saját szegénységük
jes kimerültséget okozhatott volna.
azonban mind oda égett. A kárt meg
Erre a párbajt beszüntették, a fe
téríti a gyár.
lek pedig kibékültek.
* Az újhelyi toronyóra még mindig
nagyzási hóbortban szenved. All ren
HÍREK.
dületlenül, mint a Sion hegye. De ha
* Sárospatak városa legközelebb a toronyóra Sion hegyének képzeli is
tartott közgyűlésében több rendbeli magát, vájjon minek képzelik magukat
fontos közérdekű tárgy került elintézés azok, akiknek a toronyórát kellene
alá. A pénzügyi választmány elnökének, gondozniok ? Nyilván azt hiszik, hogy
a fogyasztási adók korrekt kezelésére a toronyóra a nap. Ők pedig csupa
nézve tett jelentése, tudomásul véte kisded Józsuék, akiknek egyetlen fela
tett. A községi választó kerületek meg data a napot megállítani. Micsoda té
alakítására vonatkozó előadói javaslat vedés !
elvetésével, a régi állapot változatlan
— A termésnek előre való eladása.
fentartása elhatároztatott.*) Molnár János Érdekes határozatokat hozott a legfőbb
gör. kath. tanító, községi képviselő, a itélŐszék a minap a gazdák érdekében.
vita folyamán, a »Sárospataki Takarék- Sok gazda van, a ki a termését előre
pénztárt,« *Kortestanya* és más kife szokta eladni, bár nem tudhatja, meny
jezésekkel illette, mire a jelenvolt nyi lesz az ; ha aztán a termés nem
takarékpénztári elnök-igazgató, rögtön felelt meg a várt mennyiségnek, jól
replikázott, s az indokolatlan vádakat rá kellett fizetni, mert a vevő követeli,
visszautasította. A községi jellegű, ál hogy a neki eladott termést akárhogy
lamilag segélyezett iskola költségvetései előteremtse. Most maga a legfőbb itélŐ
és számadásai, vármegye közigazgatási szék akarja megakadályozni az ilyen
bizottságához felterjesztettek. A katasz veszedlmes gabonauzsorát, midőn ki
teri felmérési költségek kivetése és mondja, hogy »érvényes ugyan az ilyen
mikénti fedezése tárgyában végső fo előre eladásról kötött szerződés, de ha
kon kelt, közigazgatási bírósági határo az eladónak — önhibáján kívül — az
zata, tudomásul vétetett és az annak eladott mennyiség a saját terméséből
alapján teljesítendő munkálatokkal az ki nem kerül, akkor csak annyit tarto
elöljáróság megbízhatott.
zik szállítani, amennyi termett, sőt eb
— Halálozás. Hedry Bódog apátplé ből is — ha az ellenkező nem lett
bános, életének 6l-ik és lelkészkedésé kikötve — levonhatja a saját gazdasági
nek 36-ik évében Sárosmegyében, Si- szükségleteire szükséges mennyiséget.
rokán f. hó 24-én meghalt. Temetése A hiányzó mennyiség helyett a vevő
a vidék részvétele mellett f. hó 27-én nem követelheti más hasonló áru szál
ment végbe. Az elhunyt 17 éven át lítását, sem a naptár szerinti egyenfelelős szerkesztője volt az újévkor értékét és csak az esetleg már felvett
megszűnt Sárosmegyei Közlönynek, amely vételárt kapja vissza. Ha azonban az
utóbb, mint politikai lap a nemzeti eladó a tényleg meglevő mennyiséget
nem szállítja, a vevő jogosítva van ez
párt érdekeit szolgálta.
* Esküvő. Grünwald Mór helybeli után árkülönbözetet is követelni«.
kereskedő tegnap esküdött örök hűsé
* Színészet Szerencsen. Folyó hó
get Landesmann Berta kisasszonynak, 25-én vonult be Szerencs város falai
Landesmann Jakab statusqu izr, egy közé Zoltán Gyula színigazgató jól
házi gondnok kedves leányának. A la- szervezett társulatával. Kedvező fogad
*) Úgy M iu k , hogy a régi állapot, a k»zs. tatásáról tanúskodik az, hogy inár
tOrvény intézkedéseivel homlok egyenest ellen eddig is 40-cn Írtak
alá bérletet s
kezik. s igy a közgyűlés e tárgyú határozata
igy a társulat létfentartása biztosítva
is törvényellenes. Szerk.

Szerda, márczius 1.

J van

Február 27-én kerül színre bemu
tat«) előadásul Kövesi opeivtte szerű
énekes bohózata »A primadonna.«
* Egy teljesen jó karban lévő Swift
fegyvergyari kerékpár helyben olcsón
eladó. Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

IR O D A L O M .
Aszurbanlpal. Volt a kajundzsiki pa
lota falában egy márvány-dombormű.
Ma a Britisch-muzcumban van. Aszurbanipal királyt ábrázolja, a mint egy
szőlőlugas árnyában pamlagán fekszik ;
előtte magas, ékes széken ül a fele
sége, körülöttük szolgák, legyezik a
liüsülő fenséget; ételt hoznak mások,
szól a lant, peng a citera. Egynéhány
fával a kert is legyezve. Stilizált levelű
pálmák, melyek törzse egy sorban áll
az emberekkel s törzsükből egyszerre
hasad ki a levél. Leveleiken keleti ma
darak ülnek, furcsán, mereven, mint a
hogy a gyermek rajzol, szépen odatéve
a levél lapja mellé, állnak a semmin.
— Ó felségeik cgy-egy csészét tarta
nak kezökben. Ajkukhoz emelik. így
emelik immár két ezer éve, fáradhatat
lanul kőtálaikat, melyekben nincs egyéb,
mint por, a mit belehordott a szél,
beleülepedett ott a múzeumi termek
ben, finom, könnyű, fehér por, lágy
és plastikus. Hány költő zengette meg
a maga korában e szobrászremeket,
mely most egy múzeumi szám, egy
adat az emberiség fejlődésének törté
netében. E merevség e nyugalom, e
némaság meghat, és eszünkbe jut He
redia gyönyörű szonetje, a melyben
leírja a középkor festői, zajos életét,
s hozzáteszi:
Ma már a várurak, az urnő«t oldalán
S a karcsú agarak elnyúlnak sóiba lám
A fekete-fehér kockás kőpadlaton.
Feküsznek hangtalan, siketen és merőn
S nézik kőszemükkel, melyben nincs
[látcrő,
Az örökké nyiló rózsa
-nko?|tebz e
A nagybecsű relief, legtökéletesebb
reproductióját a Nagy képes Világtör
ténet most megjelent 13-ik füzete adja
közre. Egy füzet ára 30 krajcár. Meg
jelen hetenként egy füzet. Kapható a
kiadóknái (Révai Testvérek írod, Int.
Rt. Budapest, VIII. kér., Üllői-űt 18.)
s minden hazai könyvkereskedésben.

A PRÓ REGÉNYEK.
AZ ÁLMOK KISÉRTETEI.
Irta: P éká r Gyula.
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Gyakran egész indokolatlanul valami
sejtelem fog el, s ilyenkor a legnagyobb
sietséggel takarítom össze ezt a ren
detlen műtermet, — hisz minden perc
ben betoppanhat, előlebbenhet valame
lyik függöny mellől . . . Oly tisztán
érzem arca kifejezését, — s arcát, azt
az arcot hát sohase láthatom meg ? 1
Ha csak egy pillanatra láthatnám, —
nagy művész lenne belőlem, érzem biz
tosan, Nagy művész? Az a nagy mű
vész, ki egy szerencsés pillanatában
akkor lepi meg múzsáját, mikor az nem
tudja, — rabságba ejti, megkötözi . . .
A művészetben is a Don Jüané a
babér, ki uralkodik a szeretőjén, s ha
kell, meg is veri . . . De én ? Én csak
hű tudok lenni és nagyon szerelmes, —
boldogtalan szerelmes. S ugy e ezeket
rendesen megcsalják ?
Ablakom a tengerre nyilik. Az olasz
délután világa meggondoltan szűrődött
be a már alvó nehéz sötét függönyök
alól s mintegy lábujhcgycn lopódzva
be az atelier közepére, képem előtt

gondolkozva állott meg. Hátul a sar
kok felé az atelier tarka díszei már
elaludtak s csak itt ott csillogott egy
yatagán vagy pisztoly a falon. Szemeim
a töprengő emberek mohóságával kez
dett.k olvasni a nagy bokhára-s .Őnyeg
keleti motívumainak bizarr meséit. S e
mesékről mintha ópium aradt volna
elő, a színes paletta elaludt a kezemen,
ecseteim kiestek ujjaim közül s én narkotizálva vágyaimtól elmámoresodtam.
. . . Ls ez oly különös álom volt. Müterememben valók, itt a kereveten, de
fényes nappal le tt; — a középen állottúgy mint a valóságban, virányos tájkép
vázlatom. K tájkép csöndesen mintha
nagyobbodni kezdett volna, — lassankint akkora lett, mint a szoba, —
betöltötte az egész ateliert, egy himes
mező lett műtermemből, melynek bal
zsamos távlatában hátul mint egy em
lék mosódott el az a szép liget. Cso
dálkozva keltem fel, s mintegy ráhágva
a vászonra, beleléptem képembe, arra a csábitó kéjes-himes, vadvirágos
mezőre. Ámultán néztem szerteszét :
oly buja mérgeszöld volt e gyep és
selymes . . érintése kéjes zsibongásba
hozta véremet. Nem tudom mért, de
csöndesen elindultam, az elmosódott
liget felé, melyből ama ezüstháncsos
nyírfák fehérlettek elő. S egyszerre
olyan erővel, a milyen erőre csak az
álmok fatlizmusa képes, egy homályos
sejtelem szállt fel lelkem melyéről :
tudtam, éreztem, hogy most valakivel
találkozni fogok. S a mint előre lép
deltem a gyepen, egyre tisztább előttem,
hogy ez a valaki ama rejtélyes nő leen d : — igen, sőt egyszerre eszembe
jutott, hogy e géniusz ott lakik abban
a buja ligetben . . . Fent az égen si
etve vonultak el a habos bárányfellegek fölöttem. S merően szögezve sze
meimet a liget immár jobban látszó
bokraira, gyorsan lépdeltem előre.
Egyszerre a cserjés megnyílt — még
emlékszem, csodálkoztam, hogy az én
festett bokraim mily remegve hajolnak
félre, — mint valami hirtelen elóbúvó
napsugár, egy csodálatos nőalak lépett
elő a mezőre. Azonnal ráismertem, —
lenge ruhája mint a görög istennőké,
alig fedte el a napon elnfántcsontszerüen ragyogó testét, mig fejéről valami
sajátságos áttetsző fátyol lengett le,
mely járás közben, mintha csöndes szél
fujdogálta volna, a mellén rajzolódó
ráncokhoz tapadt. Gondatlanul valami
édes dactylus lengéseiben libbent előre.
Engem mint valami szélvész ragadt
meg az a gondolat, hogy ez ama gé
niusz, kit én keresek, — kit nekem
meg kell fognom, kinek arcáról le kell
tépnem a fátyolt, mert életem függ
attól, hogy ez arcot, annak a színjátszó
Ideálnak az arcát végre most meglás
sam. Jött egyenesen felém . . . rette
gés és öröm sáppadoztak és pirultak
bennem. Labai, melyek alig érintették
a füvet, lágyan simultak át a búja gye
pen. Lábszárainak trochaeusi lejtése és
derekának anapestusi lengése egy —
melódiává lett mozdulatai szinte zenél
tek, s e nem emberi dallam az egész
tájképet eltöltötte. Most ép ott állt a
kép közepén, a hová én géniuszomat
szántam.
(Folytatása következik.)

A szerkesztőség üzenete:
Piros rózsa. Intézkedtem. Félelme fblttsleges
volt; valami veszélyes baj úgy sem történhetett
volna Rómából várom »órait, hogy körülbelül
egy időben érkezhessünk Pestre.

Kiadja :
A SZERKESZ TŐSÉG.
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Tisztelettel

— 8 2 Fábry áruháza. =
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F iiilat Magjyáradon.
Ügyes elárusító leányok itten felvétetnek.
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