
A szövetkezés.
A felső tiszai vármegyék hitelszövet

kezeteinek szövetsége.
Sátoralja-Ujhely, junius 16.

A szövetkezeti mozgalom, mely 
a Rajna partjától indult hóditó út
jára, érdekességében és eredmé
nyeiben erős versenyt csinál azok
nak, amelyek hajdan kizáróan do
mináltak a gazdasági téren.

A kor intó' szavában van talán 
az a rejtett hang, amely a közér
deklődést a szövetkezeti eszmék 
felé tereli. Jó régi idő óta nem 
csinált oly evolúciót társadalmi 
mozgalom, mint éppen : a szövet
kezés.

A talaj már nálunk is elő van 
készítve, s mig a börzéken csen
des minden, a szövetkezeti mezőn 
a fejlődés csaknem bámulatos. Az 
uj országos hitelszövetkezethez tu
catszámra csatlakoznak a községi 
szövetkezetek.

Ezzel párhuzamosan kezd meg
valósulni az értelmesebb szövet
kezeti vezérek régi vágya, egy
másután létesülnek a vidéki szö
vetkezeti központok.

Somogy példáján indul a Bod
rogköz, ezek után következik Szat- 
már. Nyitra már valóságos megyei 
hitelszövetkezetet csinál, a milyet 
nem csinált előtte — Pestmegyét 
kivéve, — egyik társa sem. Sikerült 
a központtal olyan megállapodásra 
jutni, amely mellett autonómiáját 
megőrzi.

E napokban vármegyénkben is 
érdekes lendületet vett a szövet
kezeti eszme. A felső tiszai vár
megyék hitelszövetkezeteinek szö
vetsége nagy és széles körű ér
dekeltség mellett közgyűlést tar
tartott.

Január hó 10-én a gró f Mailáth Jó
zsef kezdeményezésére az Abauj, Bercg, 
Szabolcs, Ung és Zem^lénmegyei szö
vetkezetek, mint »a felső tiszai várme
gyék hitelszövetkezeteinek szövetsége« ál
lottak össze, hogy egyrészt ezen me
gyékben minél több szövetkezet alakí
tását elősegítsék, másrészt a szövetség 
intéző bizottsága által az egyes szövet
kezetek felett ellenőrzést és felügyele
tet gyakoroljanak s olcsó hitelforrások
ról gondoskodjanak; a szövetség fen- 
állása óta, elnökének gróf Mailáth Jó
zsefnek közbenjötte mellett már több 
uj szövetkezetét alakított és pedig: Mo
nokon, Erdőbényén, Bércéi, Vencsellő, 
Karász községekben — még e hónap
ban megalakul Gálszécs, Lasztomér és 
Tolcsva — s a szövetkezeti ügy meg
szilárdítása s fentartása érdekében el
nöke utján oly eredményes működést 
fejt ki, hogy a legújabban az 1899. évi 
XXIII. t. c. alapján megalakult oszdgos 
központi hitelszövetkezet ezen vármegyék 
területére a szövetséget képviselőséggel 
is felruházta; ezen megbizás maga után 
vonta, hogy még a régi hazai központ 
elösmerésével megalakult szövetség az 
uj központba olvadjon be s e célból f. 
hó 15-én Perbenyiken gróf Mailáth Jó
zsef elnöklete alatt közgyűlést tartott.

A közgyűlésről.
— Sígát kiküldött tudósítónktól. —

Perbenyik, junius 15.

A d. u. 3 órára kitűzött közgyűlésre 
s ezt előzőleg délelőtt 11 órakor tartott 
értekezletre két szövetkezet kivételével 
mind megjelent. Nagy érdeklődés és 
figyelem mellett nyitotta meg az elnök 
a közgyűlést.

(Megnyitó beszéd.)
Mailáth József gróf: Ismételten hang

súlyozta, hogy a szövetség létrehozá
sánál főcélja az volt, hogy ezen 5 vár
megyének aránylag kevés és szétszórt 
szövetkezeteit a szövetség által egy ka
lap alá vonja s egy oly tényezővé tegye, 
hogy az országszerte most már a kor
mány segélyével is megindult szövetke
zeti mozgalomban jelentékenyebb súly- 
lyal birjon s közös erővel minél sike
resebben előmozdítsa a szövetkezeti 
eszmének ezen vármegyékben való dia
dalra juttatását; félreértések kikerülése 
végett kinyilatkoztatta, hogy amint egy- 
egy megyében a szövetkezetek annyira 
felszaporodnak, hogy szükségessé fog 
válni a könnyebb és sikeresebb keze
lés végett a szövetségnek széttagolása 
s illetve több képviselőség felállítása, 
ő lesz a legelső, aki ezen körülményt 
a legnagyobb örömmel és megelégedés
sel fogja fogadni, mint annak csalha
tatlan jelét, hogy a felső tiszai szövet
ség működése nem volt meddő, s hogy 
kitűzött célját, s hivatását derekasan 
megoldotta ; addig is azonban kéri a 
szövetség tagjait, hogy csak tartsanak 
össze ezen cél mielőbbi elérése érde
kében s ne tévesszék szem elől azt aj 
latin közmondást, hogy: »concordia rés 
parvae crescunt, discordia maximae di- 
labuntur*.

így folytatja beszédét: A szövetke
zet nem tűr politikát, nem tűr kény

szert, a szövetkezeti eszme az olyan 
valami, amit a belső érzés szül, diktál. 
(Úgy van! Éljenzés.) És ezért csak ör
vendhetünk, hogy oly kedvező szél len
gedez (általános tetszés) e hazában, a 
mely a társadalom őszinte nyilvánulása 
elől minden gátat elhárított. Mi őrködő 
orgánum leszünk, hogy a hitelszövetke
zeteket veszély ne érje, mi morális or
gánum vagyunk.

Azután a zemplénvármegyei gazdasági 
egyesület elnökségét hibáztatja, amely a 
felső tiszai vármegyék hitelszövetkeze
teinek szövetségével szemben nem tett 
eleget kötelességének akkor, a mikor 
távol tartja magát a szövetség aktív 
működésétől.

Végül meggyőző szavakkal indokol
ván a régi szövetkezeteknek az uj or
szágos központi hitelszövetkezetbe való 
átlépésüknek szükségességét, valamint 
a képviselőségre vonatkozólag a köz
pont által összeállított ügyrend elfoga
dását.

A zajos tetszéssel és lelkesedéssel 
gyakran félbeszakitott megnyitó beszéd 
elhangzása után úgy az értekezlet, mint a 
közgyűlés egyhangúlag az uj országos 
központba való belépés mellett nyilat
kozott s elfogadván egyúttal a képvi
selőség elvállalására vonatkozó ügyren
det is, alapszabályait ezen határozatok 
értelmében módosította s végre az inté2Ő 
bizottságba 2 uj tagot is beválasztott.

A közgyűlésben, amelyről többen ki
mentették elmaradásukat, a szövetke
zetek igen szép számban jelentek meg. 
És pedig :

I. Abauj megyéből:
A perényi hitelszövetkezet: Benkő 

János róm. kath. plébános. — A pál- 
házai hitelszövetkezet: Csurilla János 
róm. kath. plébános. — A bodókővár- 
aljai hitelszövetkezet részéről; Káger 
József róm. kath. plébános.

T Á R C A .

N ászutazók kis kátéja.
Velencei hangulatok.

A „Felsőmagyarországi Hirlap“ eredeti tárcája.

Irta: B író  P ál.
Velence, 1899. május hó.

Mint mikor a nargilé után még el
kábulva, nehéz fejjel, fáradt agygyal he
verünk és lágy fekhelyünkről nem bí
runk felemelkedni: olyan érzés tartja 
lekötve egész lényünket, a mikor a 
szürkeségből előtűnő Velencét egyszerre 
meglátjuk a maga teljes reggeli pom- 
pájában. Mikor a Giardini Pubblici mel
lett besiklik a gőzös a Canale di S. 
Marcoba mintha egy millió és millió 
fényárnyalatban ragyogó drágakő ho- 
inályositaná el előttünk a világot. A 
nap mint egy aranyáram végigömlik a 
sok aranyos palotán, templomon: meg
kápráztatja az ébredő tenger pikkelyeit. 
Mintha ránk ömlött volna egy arany 
tenger a nap felületéről, olyan szédítő, 
olyan fényes, olyan meleg minden.

A mint a gőzösről gondolára szállunk 
mintha egy ringó, bizonytalan égi útra 
mennénk. Pedig hát körülöttünk csak 
emberek vannak barna képű tallián 
gondolások, a sant’ Érasmoról érkező 
zöldségszállitó bárkák, kalmárképű ha
lászok siklatlak el mellettünk és mégis 
az első benyomás olyan valami külö
nös: mintha nem is a földgömbre, ha-

nem azon kívül eső világba érkez
tünk volna.

Csakis ott kezdődik az ébredés, ami
kor a partra érünk. A h ! itt már földre 
érünk, itt már üdvözöl a kampos kol
dus, a ki kiszállít a gondolából és kol
dus egyénisége ^minden keservével te
kint reánk; egy pár centesimiért kunyo- 
rál. Ettől fogva azután koldus van itt 
több, mint nálunk ló. Mert ló az itt 
egyetlen egy sincs. Azokon a trachit 
és márvány burkolatokon, amelyek vé
gigszelik és összekötik a lagúnákat se
hol egy fogat. Sehol semmi kocsizörej 
Mindenfelé csak ember és ember.

Még alig látni azokat is most reggel, 
amikor ébred a város. Csak éppen a 
Riva degli Schiavonin nyüzsög már a 
korán kelő munkásnép, a szállodák füg
gönyei még lebocsájtva. A Canal Grande 
arisztokrata palotáinak kiugró erkélyein 
az ablakokban a violák, rózsák, man
dulafák mintha a nap első sugarai
tól félnének még zárt szirommal szunya- 
doznak, de már ébren lélegzenek. A 
tenger nedves hajnali páráját eloszlatja 
a belőlük kiáradó szagos, pompázó 
illatár.

— Oly édes oly mesés az ébredő és 
szunyadó Velencze.

Ezt mondta nekem ragyogó szemmel 
az a fiatal asszonyka, akivel még a hajó- 
födélzetén ösmerkedtem meg. Persze ő 
még csak pár napos menyecske volt. 
Ó akkor még nem érezté a halpiac 
bűzével elegyített erberia szagát. 0  reá 
nézve nem létezett más itt, csak a mi 
szép. Az a mi Velencét érdekessé teszi, 

‘ L a p u n k

az nem érdekli az én bájos asszonyká
mat. Mi neki Tintoretto, mi neki Tizián. 
Mit érdeklik őt a Palazzo Dúcaié gaz
dag, fenséges és rémes rejtelmei.

Mikor ő etsiklik gondoláján fiatal 
férje oldala mellett a Ponté dei Sos- 
piri alatt, mikor ő betekint a doge 
palota pincehelyiségeibe: akkor talán
— feltéve, hogy a nászutazó asszony
kák ösmerik a históriát — talán végig 
fut rajta egy kis hideg, talán megjele
nik lelki szemei előtt a politikai bűnö
sök fej nélküli teste, talán megreszket 
gyönge teste a hogy a lerombolt ólom
fedelek és kínzó helyek rejtelmeire 
visszaemlékezik. De ha nem. Akkor bi
zony a szerelmes férjnek több esze van, 
semhogy ilyenkor történelmi magyará
zatokat adjon.

Szóval azon vitatkoztam az asszony
kával, amikor a Quadri filigrán és ele
gáns éttermében szidtuk a rossz olasz 
konyhát, hogy a nászutazok helye nem 
Velencze. Mert Velencéére látni és ta
nulni nem pedig nászutazni jöjjön az 
ember. Ezt mondtam én.

Természetesen nem maradt ennyiben 
a dolog. De később mégis megadtam 
magam — csak csendesen önmagámban
— mert néha mégis olyan hangulatok 
szálltak meg, hogy bizony a hangulatnak 
ezt a gyönyörét bizony csak jobb volna 
egy fiatal feleség mellett eltölteni. Képze
lem, ha Velenczében úgy egy internacio- 
nalis kiházasitási egyletet állítanának fel 
igen jó üzleteket csinálhatnának. Elvégre 
is ma ebben a profán kalmár világban 
a házasság nagyobbrészt csak jó vagy

rossz üzlet, — úgy hiszem nem sértem a 
velencei hangulat tónusát — ha beleke
verek is ilyes száraz földi dolgot.
A De mivel hogy vizen vagyunk tér
jünk vissza a lagunak közé és beszél
jünk annak rejtelmeiről tovább.

Tehát:
Megadtam magamat. Szerencsére nem 

a házasodásnak, hanem a kérdésnek. 
De azért, amikor estére a Theatro Fe- 
nicében találkoztam az asszonykával 
még sem vallottam meg neki. Már tud
niillik azt, hogy egész kellemes dolog 
Velenczében nászutazni. De mivel ez 
mindenütt jó, mégis csak amellett ma
radtam, hogy a nászutazó ha már ide
jött ne menjen el a színházba.

Istenem ! Szinte szánom elnézni őket. 
Olyan remek előadás, a milyet nálunk 
alig élvezhetünk. Micsoda összeéneklés, 
milyen precíz összjáték. mennyi jó hang 
és jó fül. Hiába az olasz ma első a 
színpadon. És lám, ők mind ezt nem 
élvezhetik, alig figyelnek az előadásra. 
Folyton egymás tekintetét keresik. Még 
az időnkénti poétikus részletek alatt is, 
mintha a szerelmi vágyakozás csak erő
sebbé válnék. Itt pedig oly sok az em
ber. A nászutazók legnagyobb ellen
sége az ember, a sok ember igy szín
házban ; mikor azt hiszik, hogy ez a 
száz meg száz szem csak Őket nézi.

Mennyivel édesebb az émber, az em
bertömeg az utcán. Mily édes érzés az 
nyakunkba venni a lagúnák csendes 
városát úgy koraestén, amikor a Mer- 
cerián végig zsibongó zajban hömpö- 
lyög a tömeg. Itt vagyunk igazán egy-

A  o l d a l .
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II. Beregmegyéből:
A* árdánházai hitelszövetkezet részé

ről: Kossey Elek gör. kath. plébános.
III. Szabolcsmegyéből:

A mándoki hitelszövetkezet: Gróf 
Forgách László és Szikszay Sándor. — 
A baisai hitelszövetkezet: Horváth Gyula 
jegyző. — A vissi hitelszövetkezet: Rin- 
dorfer József mérnök. —- Az ó-fehértói 
hitelszövetkezet részéről: Urbán Dezső 
cv. ref. lelkész.

IV. Ungmegyéből:
Az ungtamóci hitelszövetkezet: Pa- 

taky Pál ev. ref. lelkész, Fekésházy 
Sándor és Weisz Kálmán. — A bara
nyai hitelszövetkezet részéről: Kende 
István és Szentimrey Ferenc.

V. Zemplénmegyéből:
A nagykázméri hitelszövetkezet: Ivá- 

nyi Károly róm. kath. plébános. — A 
szacsuri hitelszövetkezet: Péchy Ádám. 
— A  király-helmeci hitelszövetkezet: 
Révy G. Viktor főmérnök és Somogyi 
Gerő róm. kath. plébános. — A nagy- 
rozvágyi hitelszövetkezet: Miklós Béla 
és Ugray László. — A cigándi hitel- 
szövetkezet ; Báró Sennyey Miklós és 
Páricsy József ev. ref. lelkész. — Az 
agárdi hitelszövetkezet: Dr. Lengyel 
Sándor és Hidegkövy Elek. — A bélyi 
hitelszövetkezet: Kiss Károly és Wis- 
chán József. — A karádi hitelszövetke
zet : Szépkuthy Ede jegyző. — A le
leszi hitelszövetkezet : Dr. Vajó József 
róm. kath. plébános. — A perbenyiki 
hitelszövetkezet: Diószeghy Pál. — A 
bodrog-szerdahelyi hitelszövetkezet ré
széről: Báró Vécsey Sándor.

Továbbá az abaujvármegyei gazda
sági egylet részéről: Báró Schell Gyula 
elnök. — A beregvármegyei gazdasági 
egylet részéről: Stenczel Mihály titkár. 
— A szabolcsvármegyei gazdasági egy
let részéről: Simicska Endre titkár. — 
A zemplénvármegyei gazdasági egylet 
részéről: Szerviczky Ödön választmányi 
tag. — A kisvárdai gazdakör részéről: 
Lipthay Béla elnök és Dr. Vadász Li- 

“ pőt titkár. — Végre a hatóság részé
ről: Bencsik István a bodrogközi járás 
ÍŐszolgabirája.

A délelőtt tartott értekezlet után már 
fél kettőre járt az idő, midőn a jelen
voltak, mint szövetségi elnök vendégei, 
a »Nyesés« éttermében ebédhez ültek; 
a hosszan tartó lakoma alatt gyönyörű 
toasztok hangzottak el. Pataky Pál in
dítványára nagy lelkesedéssel gróf Ká
rolyi Sándort táviratilag üdvözölték. Ezt

máséi, a szűk házsorok között, a tengerbe 
épített trachit utcácskákban, ahol mintha 
találkát adtak volna egymásnak : ango
lok, törökök, németek, franciák, osztrá
kok, magyarok. Mennyi Idegen arc, 
mily remek eleven kiállítása a világ 
minden nőinek.

Itt egy északi szépség szőke haja 
csillog elő, amott a fényes kirakatok 
előtt francia arc kacag, ragyogó fehér 
fogakkal, piros ajkkal. Majd egy nyu
godt német grátchenszerü bájos szép
ség. A magyar typus igen kevés, stá
jer és tiroli arc már több. De talán 
mindegyiknél lagyogóbb, mindegyik fö
lött uralkodó; az olasz nő. Egyedül a 
spanyol szépség az, amelyik bóditóbb, 
tüzesebb. Az olasz nő sajátos, lebi
lincselő vonásai mintha felköltenék ben
nünk az olasz ég minden bujaságát, az 
.olasz temperamentum egész forró lává
ját. Az ő tüzes szemük, a mely talán 
csak azért fekszik oly mélyen az arc
ban, hogy mélységével még széditőbbé 
tegye a tekintetét: elárulják az olasz 
nő szerelmének minden varázsát, meg
magyarázzák az olasz nép, az olasz 
fiuk ihlettségét, tüzes természetét.

A haját annyi gráciával, egyszerűen 
egy csomós kontybán hátravetve viseli, 
mintha ezzel is csak hódítani akarna, 
kékes feketeségével szinte bűvös ár
nyékba takarja a szemét, mintha a haj 
laza fekvésével a vérünket akarná inge
relni. Minden mozdulata olyan csábos, 
hogy számítást látunk benne. Pedig 
veleszületett éppúgy, mint a piszok. A 
pómő rojtos fekete kendőt visel a vál-

megelőzőleg először Bencsik István, azu
tán Iványi Károly, Somogyi Gerő, Si
micska Endre, mind a szövetkezeti 
ügyért oly lelkesen rajongó elnökükre, 
gróf Mailáth Józsefre ürítették poharai
kat. — Az elnök nemes hangú toszt- 
jában mintegy idézve a falusi tűzhely 
védelme tá rg y áb an  irt röpiratából, 
hangsúlyozta, hogy ideálizmus, lelke

sedés nélkül ilyen közügyekben, mint 
a szövetkezés ügye is, nem lehet 
teljes célt érni s ha ő, mint egyszerű 
harcos eléri az eredményt, a melynek 
eléréséért hévvel küzd, szívesen áten
gedi a tért bárkinek, mert ő dicsőségre 
nem szorul, egyedül az ügy szeretete 
ragadja őt e térre, melyet addig nem 
is fog elhagyni, mig a sikert biztosí
tottnak nem látja; — ennek utána ösz- 
szes vendégeire ürített poharat. — Pá
ricsy József a szövetkezeti ügynek szin
tén egyik, idáig még alig ösmert csen
des, de szerény és eredménynyel mű
ködő harcosát báró Sennyey Miklóst 
éltette, — Káger József a járási főszol
gabíróban az uj korszak közigazgatási 
gárdájának a szövetkezeti ügy iránt ér
deklődni kezdő fehér hollóját üdvözölte. 
s végre Kiss Károly az összes szóno
kok egészségére ürítette poharát.

Ebéd után a közgyűlés a legnagyobb 
érdeklődés közepette egész 5 óra utá
nig eltartott. A közgyűlés tagjai a 
nagy horderejű ügyeket teljes egyetér
téssel intézték el. A jelenvoltak az esti 
vonattal elutaztak Perbenyikről.

A névmagyarosításról.
— Befejező közlemény —

Irta; Id. B ajusz József.
A közt a 108 nemzetség között, a 

kik ezer esztendővel ezelőtt — Árpád 
fejedelemmel — ebbe a hazába jöttek, 
egy sem volt olyan, a kinek a neve i 
betűvel végződött volna.

Igaz, ők pogányok voltak és mint 
ilyenek csak egy nevet viseltek és a 
megkeresztelkedés után is még sok 
ideig egy nevet tartottak meg bár ha 
megváltoztatták is.

Például: >Vajk«-ból lett István, de 
vezetéknevet fel nem vett.

A vezetéknevek felvétele sokkal kö
zelebbi időben történt, de csak a Gel- 
lért püspök katasztrófája alkalmából 
találom az első i betűben végződő ve
zeték nevet, de azon is látszik, hogy 
idegenből fordított és átalakított név.

Epén azért, mert az Árpáddal bejött

Ián, amely végigömlik az alsó ruháza
tán, amelynek tisztasága messze áll a 
magyar paraszt nő tisztaságától. Az úri 
osztály sok ékszert visel, a gyöngygyei 
díszített toilettet különös előszeretettel 
hordja.

Hogy pedig megemlékeztem az olasz 
nőkről is, tettem ezt azért, hogy némi 
magyarázatot leljek arra, miért megy 
a nászutazók egész raja Olaszországba. 
Hát ez bizony némi összefüggésben áll 
az olasz nő szemével. Mert hisz ott 
abban a tüzes szemben összpontosulva 
van minden, a mi benne van az olasz 
kiimában, az olasz szenvedélyekben, az 
olasz művészetben, az olasz tempera
mentumban : a tűz, a melegség, a sze
relem.

Talán ebben a levegőben édesebb, 
forróbb az első szerelem első csókja, 
talán sehol sem lehetnek annyira közel 
egymáshoz, talán sehol sem érzi az 
asszony annyira, hogy a férje az ő 
egyedüli oltalmazója, mint itt a lagú
nákon.

És amint leszáll az est, felhangzik a 
Santa Lucia bűbájos dallama a hold
világ megfürdik a Canal Grande nyu
godt vizében. Azután később elnémul 
minden, olyan siri csend lesz, csak a 
gondolás evezője ver egy kis csobbanó 
zajt: akkor olyan édes élni, olyan 
földöntúli érzés az keblünkre ölelni egy 
reszkető asszonykát , . . reszkető asz- 
szonykát, aki fél a csendtől, a semmi
től és szeret . . . szeret . . .

108 nemzetségből egynek sem volt i 
betűvel végződő neve, nem használt 
ilyet Vörösmarty sem »Zalánfutásában«, 
de nem találhatni i végbetüs nevet azok
ban a magyar történetek és krónikák
ban sem, a melyekből Vörösmarty his
tóriai költeményét mentette.

Igaz, hogy a 108-ik nemzetség »Zsi- 
dai< néven szerepel, de ez a kifejezés 
nem magyar nemzetség nevet, hanem 
zsidófajt, a magyarok által magukkal 
hozott zsidók tömegét, nemzetségét je
lenti, mert tudjuk, hogy a régi világ
ban minden magyar urnák volt egy 
házi zsidója, mint ezt néhai b. Vécsey 
Pál és Évva András a követi utasítás 
feletti tanácskozáskor Zemplénvármegye 
közgyűlésén kinyilatkoztatták: báró Vé
csey nek »Štern«, Évvának »Herczi* — 
volt a házi zsidaja.

Igen zsidaja, mert a régi emberek az 
o magánhangzó végbetü helyett, be
szédben és írásban gyakran használtak 
a betűt, illetőleg a szavak végén az o 
betűt a betűvel felcserélték.

Például e helyett: »hintói«, akár 
hányszor mondták: »hintái*, — vagy 
»csikói« helyett: »esikai«, — »tinói* 
helyett: »tinai«, — »álmok« helyett, 
»álmák« szavakat.

így beszélni ezelőtt 50—60 évvel fő
leg a tőzsgyökeres öreg magyarokat 
én is többször hallottam.

Mikor Mária Terézia király és József 
császár a birodalmukban és magyar or
szágon tartózkodott zsidóknak a veze
téknevek felvételét megparancsolták a 
zsidók — itt Magyarországon — ha 
nem is magyar, de legalább megfelelő 
neveket vettek fel, — a ki szép volt, 
az lett »Schőn«, — a ki gazdag volt, 
az lett »Reich«, — aki fekete arcszinii 
volt, az lett »Schwartz«, — de nem 
vettek fel arisztokratikus i betűben, 
y-ban végződő családi neveket, pedig 
elhihetjük, hogy — abban a »pénz
szűke világban«, a melyben akkor a 
királyi és császári pénztár tátongott, 
egy pénzes tőzsérnek bármely vezeték
név viselését ki lehetett volna vinni.

Ennek a századnak az elején, a ha
zánkban lakó lutheránusok közül töb
ben, — szláv hangzású neveiket nem 
magyarra, hanem latinra változtatták.

Még gyermek koromban hallottam, 
hogy a »Podlesznyi« családban az egyik 
testvér felvette a »Subsilváni« nevet.

Ezeket az akkori krónikás, tótosan 
igy örökité meg:

»To pretim bul »Zajácz Miska«, te
ráz uzs je pán »Leporis«.

»To pretim bul »Mlinár Miska«, te
ráz uzs je: »Molitoris«.

»To pretim bul: »Podlesznyi«, teráz 
uzs ie: »Subsilváni«, pán inzsinir«.

A XlX-ik század első felében szálló 
ige volt, hogy: »minden becsületes ne
mes embernek i betűben végződik a 
neve« és ennek a szálló igének a nyo
mása alatt következett be — egyik 
megyei községünkben — az a történeti 
adoma, hogy a nemes csizmadia, nem
zetsége nemes leveléből bicskiával va
karta ki őse, t. i. a nemessé emelt atya 
kereszt, vagy is mellék nevét és igy lett 
feltüntetve: »Botmi Hály«, a latin szö
vegű nemes levélben.

Si fabula vera? de minden esetre az 
i ragra nézvé jellemző mánia.

így összevissza ment ez a névváltoz
tatás addig, amig csak a nemesség ké
pezte a hivatalos hazát, de mai napság 
már ez többé igy nem mehet, mert 
minden pártnak van egy nyíltan beval
lott célja és titkos óhajtása, s ez : »a 
magyar hazát megszerezni Magyaror
szágnak, hogy annak minden mozza
nata, minden tekintetéből, e földnek, 
ennek az országnak, ennek az államnak 
magyar volta kitűnjék, felismerhetővé 
tétessék.«

Egyik megkövetelhető eszköz e cél 
elérésére a névmagyarosítás és épen 
ezért a haza szent nevében kérem azo
kat a honfitársaimat, a kik szüleiktől 
nem magyar családi neveket örököltek, 
— válasszanak és vegyenek fel olyan 
jó hangzású magyar neveket, a milye
neket előbb elsoroltam, oly magyar ne
veket, a melyek valami tulajdonságot,

eszmét, dolgot fejeznek ki, vegyenek 
fel olyan jó hangzású magyar nevet, a 
amelyről utódaik — ezer év múlva — 
elmondhassák: »ezek Árpád ivadékai 
voltak, mert jó magyar hangzású ne
veket viseltek*.

Ne feledjék azonban, hogy a magyar 
keleti nyelv, a keleti nyelvek pedig le
hetőleg kevés szótagból állanak és csa
ládi neveik i raggal nem végződnek.

H Í R E K .

* Andrássy Géza gróf prog- 
rammbeszéde. T ö b b  fővárosi lap  
és  lapunk e lőző  szám a is hozta a 
hirt, h ogy  Andrássy G éza g ró f a 
nagym ihályi kerület k ép v ise lő je
löltje program m beszédjét e hó 14- 
én m ondja el N agym ihályban. E z  
a program m b eszéd  14-éről e lm a
radt Mint leg h ite le seb b  forrásból 
értesülünk a gró f csak  a választás  
napján e hó 2 1 -én  szerdán fogja 
elm ondani program m beszédjét.

* Apró regények rovatunkban a ki
tűnő magyar Írótól Bródy Sándortól a 
»Hét malac és két kis leány« cimü hosz- 
szabb elbeszélés folytatását térszüke 
miatt lapunk következő számában kö
zöljük.

— A gömöri hadgyakorlatok. Több 
fővárosi lap jelentette, hogy a jövő évi 
hadgyakorlatok a király jelenlétében 
Gömörmcgyében lesznek. Gömöri je
lentések szerint ez a hir nem csak ko
rai, hanem téves is, amennyiben a gö
möri szükvölgyes hegyvidék egyálta
lában nem alkalmas hadgyakorlatok 
tartására. Csak az tény, hogy Pokorny 
Hermann altábornagy, hadtestparancs
nok néhány tábornok, törzs-, fő- és 
vezérkarai tiszt kíséretében útban van 
Rozsnyó felé, a hová junius 17-én ér
kezik és ahol nagyobbszabásu terpfel- 
vétcleket eszközölnek. A hadtest pa
rancsnok a borsodi határról tart Rozs
nyó felé. Szepesség felől pedig szent- 
mihályi Clair Gyula altábornagy, hon
védkerületi parancsnok tart egy na
gyobb tiszti-társasággal ugyancsak Rozs
nyó felé, ahol e napokban jön össze a 
két csoport.

* Hitelszövetkezeti mozgalom.
A  h itelszövetkezeti eszm ék  érvé
n y es íté se  érd ek éb en  a zem p lén 
várm egyei főurak közül Mailáth 
József gróf az, a ki mint k ed vez
m ényező, ezen  a téren  a leg n a 
gyob b  tev é k e n y ség e t fejtette ki és  
a ki ma már a szövetk ezeti esz 
m ét Különsen a B odrogközön  k öz
ked veltté  te tte . M ost eg y  m ásik  
főur Andrássy S án dor a velejtei 
gróf kezd n agyob b  m u nkásságot  
kifejteni e téren  : s zö v etk eze tek  lé 
te s íté sén  fáradozik.

4 Helyreigazítás. Lapunk előző szá
mának * Affér*, cimü cikkében ott, a hol 
szó van a négy segéd találkozásáról az 
Ugrón Gáboron kívül I.atinovics részé
ről megjelent képviselő nem Kubinyi 
Géza, — a mint ott technikai mulasz
tásból említve van — hanem Kubinyi 
György volt.

— Kerékpár diszfelvonulás. A nagy
mihályi és vidéki kerékpározók elhatá
rozták, hogy Andássy Géza grófnak f. 
hó 21-én a nagymihályi képviselőválasz
tás napján, mikor a gróf a városba ér
kezik testületileg kivonulnak és Pazdics- 
ról a városba kisérik őt. A menetben 
mintegy 30 kerékpáros vesz részt. 
— A kerékpározók egyenlő fehér sap
kában, nemzeti szinü vállszalaggal, a 
kormányrudon szintén nemzeti szinü 
szallaggal és fehér kesztyűben vonul
nak ki.

— A magyar helységnevek és az 
egyházak. A magyar helységnevek törzs
könyvének összeállítására kiküldött bi-
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zotság arra a tapasztalatra jutott, hogy 
az országban létező vallásfelekezetek, 
az ev. reformátusok kivételével, vajmi 
kevés figyelmet tanúsítanak hivatalos 
irataikban az idevonatkozó törvény ren
delkezései iránt. Ezt különösen a fel
vidéken, Dunántúl, továbbá az Al-Duná
nál, végül a Királyhágón innen s túl 
fekvő helységek neveinek egyházi hasz
nálatáról állapították meg. Kitűnt to
vábbá az is, hogy az időközben hely
hatóságilag meghatározott uj helység
neveket, vagy ősrégieknek visszaállítá
sát számos felekezeti hatóság követke
zetesen mellőzi. Végül rájöttek arra is, 
hogy egyes felekezeti főhatóságok a 
hozzájuk e mulasztás megszüntetése cél
jából intézet hivatalos megkereséseket 
figyelmen kivül hagyják. Mindez arra 
indította, a föntemlitett bizottságot, 
hogy a sajnálatos tapasztalatokról ille
tékes helyen jelentést tegyen. Ennek 
következtében, mint értesülünk, a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium a 
felekezeti főhatóságokhoz körlevelet fog 
intézni, a melyben a magyar helység
nevekről szóló törvény követelményeire 
fogja őket figyelmeztetni. Ha a haza
fias érzelmű katholikus és magyar ágos
tai egyházi főhtóságok annak megfele- 
lőleg az egész vonalon végrehajtják a 
törvény rendelkezéseit, akkor a szászok 
és oláhok ismeretes berzenkedése a ma
gyar helységnevek ellen önmagától meg
szűnik.

* A választási lajstromok ki
egészítése. A kúriai bíráskodásról 
szóló törvény életbeléptetése foly
tán a belügyminiszter rendeletileg 
utasította a központi választmányo
kat, hogy az uj törvény értelmé
ben azokat is vegyék fel a jövő 
évi választási névsorba, akiknek 
eddig adóhátrálék miatt nem volt 
meg a választói jogosultságuk. A 
központi választmányoknak ezeket 
a választókat külön jegyzékbe kell 
foglalni s az julius 5 -től kezdve 
közszemlére teendő.

— Országos tűzoltó-tanfolyam. A bel
ügyminiszter felhívja a törvényhatósá
gokat, hegy a területükön levő tűzoltó
ságok figyelmét hívják föl a Budapes
ten julius 16-tól augusztus 4-ig rende
zendő VIII-ik országos tűzoltó-tanfo
lyamra.

* Lelkészi értekezlet. Az alsó zemp
léni ev. rcf. egyházmegye szerencsi 
köre Tóth Lajos sajó-hidvégi lelkész el
nöklete alatt Szerencsen az ev. ref. 
templomban e hó 12-én tartotta évi 
rendes közgyűlését. A gyűlés nagy rész
vétlenség mellett zajlott le 40 tag kö
zül alig jelent meg 15. Az egész dél- 
előttön át tartó közgyűlést közebéd fe
jezte be.

— Árvíz. Nemcsak jégverés, hideg idő
járás és állandó esőzés tett kárt a múlt 
héten mindenfelé, hanem még némely he
lyeken az árvíz is pusztított. így Homonna 
mellett — mint ottani tudósítónk írja — 
pár nappal ezelőtt úgy megáradt a gr. 
Hadik féle birtokon átvezető kis patak, 
hogy elvitte a hidat. A hid gróf Ha
dik tulajdonát képezte s a kár körül
belül tizenötezer forint.

* Mire jó a halva született ikrek 
jobbkarja? Nos, ki tudná ezt megmon
dani? En nem, de azt hiszem a t. szer
kesztő ur sem. Legalább eddig nem 
fudtam, most azonban már meg van 
tejtve, megfejtette égy bacskói kondás, 
— A kondás uram felesége ugyanis e 
napokban ikreket szült, de halva jöttek 
erre a szép (?) világra. A kondás uram 
megvakarta a füle tövét, kettő: igaz, 
hogy sok, de legalább egyik maradt 
volna életben. Nagyot gondolt utána, 
azután hirtelenében egy jó eszme villant 
volna meg agyában, nagyot ütött hom
lokára, kapta a két holttestet, bekö
tözte és vitte-vitte messze-messze az 
erdőbe, körülnézett, semmi nesz, áll 
néma csend; ásót vett, gödröt ásott,

belefektette az ikreket, azután ismét 
szétnézett vizsgálódva, nem látja e va
laki, mire kését csizmája szárából elŐ- 
vevén, az egyik gyereknek jobbkarját 
levágta, s vászonba göngyölve, késével 
együtt csizmája szárába dugta, a göd
röt behányta és mosolygó arccal haza
ment . . . Ámde gyerekek vol
tak az erdőben, kik megfigyelték mit 
csinál a kondás; nosza hamar be a fa
luba a bíróhoz, a biró be Gálszécsre a 
csendőrökhöz és a kondás uramat val* 
latóra fogták, de persze, hogy mindent 
tagadott, amig a gödröt ki nem ásták 
s meglátva a csonka kezű kis hullát, 
számolnia kellett róla, hova lett a jobb
karja? A kondás uramnak mit volt mit 
tenni, elmondta, hogy ő vágta le, mert 
eddig főkereset forrása mindig belül 
ütött ki, ahányszor lopott, mindig rajta
sült, elfogták, ült a dutyiban számta
lanszor. Ilyen ülése alatt egyszer álmá
ban megjelent előtte egy hosszuszakálu, 
fehérbe öltözött öreg ember és azt 
mondta neki: »Fiú, fiú, te nagy sza
már vagy, előbb-utóbb akasztófára ke
rülsz . . . ügyetlenül végzed dolgaidat 
. . .  én kedvellek téged, adok egy jó 
tanácsot; ha feleséged ikreket hoz halva 
a világra, ne hívj papot, kántort, vidd 
ki őket az erdőbe, áss gödröt, s tedd 
őket bele, aztán vágd le az egyiknek 
jobbkarját, tedd csizmád szárába, aztán 
lophatsz mindig, sohasem fognak el, a 
levágott kar láthatatlanná fog tenni«. 
. . . Hát ezért kellett neki a gyerek 
jobbkarja, erre jó az és csak azt saj
nálja a kondás uram most már, hogy 
a levágott kézzel csizmája szárában leg
alább egyszer tehetett volna kísérletet, 
beválik-e a hosszuszakálu, fehérbe öltö
zött öreg tanácsa . . . Mégis csak csú
nya dolog a hatóságtól, hogy megaka
dályozta őt e kísérlet megtételében . . . 
Hát erre jó a halva született ikrek jobb- 
kárja . . .  És a mi fő: ez mind tény 
és való.

* Képviselőtestületi gyűlés volt Sze
rencsen e hó 14-én d. u. 2 órakor. A gyű
lés egyik érdekes pontját Ámon Vilmos 
kecskeméti lakos kérvényezett második 
gyógy tár jogának tárgyalása képezte ; 
melyet a képviselő-testület nem enge
délyezett. Hanem annak idején a köz
ség — ha szükség lesz reá — maga 
fogja kérni az engedélyezést.

* A sátoralja-ujhelyl állami iskolában 
f. isk. évet bezáró vizsgálatok a kővet
kező sorrendben fognak megtartatni: 
Junius hó 20-án d. e. 8 órától a r. k. 
vallásu leányok, a g. k. vallásu fiuk és 
leányok, az izr. vallásu fiuk, az I —III. 
osztálybeli leányok, továbbá az ág. ev. 
vallásu fiú és lány növendékek hittan 
vizsgája; d. u. 2 órától a r. k. vallásu 
fiuk az izr. vallásu IV—VI. osztálybeli 
leányok hittanvizsgája lesz. 21-én d. u. 
2 órától az V—VI. fiú osztály, —■ 22-én 
d. e. 8 órától az I. leányosztály, d. u. 
2 órától a I. fiú osztály, — 23-án d. e. 
8 órától a II. leányosztály, d. u. 2 órá
tól a II. fiúosztály vizsgája, — 25-én 
d. e. 8 órától az ev. ref. vallásu fiuk, 
d. u. 2 órától az ev. ref. vallásu leá
nyok hittan vizsgája tartatik meg. —
26-án d. e. 8 órától a III. leányostály, 
d. u. 2 órától a III. fiú oszotál, — 27-én 
d. e. 8 órától a IV. leányosztály, d. u. 
2 órától a IV. fiúosztály, — 28-án d. e. 
8 órától az V—VI. leányosztály vizs
gája. Junius 29-én d. e. 9 órakor év
záró ünnepély. Ezen vizsgálatokra a t. 
szülők, gyámok és tanügybarátok tisz 
teletttel meghivatnak.

* A Kazinczy-utcai homok. Még nem 
eléggé száraz ahhoz az idő, de úgy 
látszik a Kazinczy-utcai homokkal már 
is nagy port vert fel a polgármester. 
A következő panaszos hangú levelet 
kaptuk, amelyet a maga egészében ezen
nel közlünk.

Tekintetes Szerkesztő ur!
Igazán nem tudjuk mi békés pol

gárok minek tulajdonítsuk azt, hogy
a polgármester ur atyai gondosko
dása éppen bennünket szémelt ki és

éppen a Kazinczy utca csendes la
kóit zavarta meg az ő fölötte buzgó 
intézkedésével. Hisz utóvégre az nyil
vánvaló volt, hogy a rendezett taná
csot nem lehet oly olcsón elvezetni, 
mint a községet. Talán inkább 
ebben a vállalkozásban kellett volna 
meggondolni vájjon elbirja-e ez 
a város a rendezett tanács terheit. 
De már kérem a jó Ízlés rovására 
kiirtani a zöld filvet és a helyett pisz
kos homokot rakatni oda, amely 
esős időben csúnya homokos sarat 
száraz időben pedig port csnál, hát 
ez igazán közegészségig káros, de 
meg szépészeti szempontoól csúnya. 
Ez nem takarítás, ez túlhajtott nem 
is gondoskodás, hanem egy nagy 
meggondolatlanság. Tessék erről írni 
a becses lapjában, ennek nem' sza
bad igy maradni. — Teljes tisztelettel: 

Sátoralja-Ujhely 1899. junius 15.
Egy előfizető.

Már lapunk előző számában irtunk 
erről az elhibázott intézkedésről, most 
készséggel adunk helyett ennek a he
lyes levélnék.

* Holnap este azaz vasárnap az Ipa
rosok Önképző Egylete tartja múlt hét
ről elmaradt nyári tánczmulatságát a 
»Bock« féle kerthelyiségben.

* Helyreigazítás. A főgymnásium rajz- 
kiállitás e hónak nem 18., hanem 25. 
napján, vasárnapon lesz.

* Köszönetnyilvánítás. A sárospataki 
önkéntes tűzoltó egylet f. hó 4-én a 
»Kossuth kert«-ben rendezett táncmu
latságán az összes bevétel 3l9 korona 
s 40 fillér volt. Ez összegből részint 
felülfizetés, részint jegymegváltás címén 
a következők adományoztak: Phillipp 
Károly 44 koronát, Srécsy Géza 10 
koronát, Trstyánszky Károly 9 koro
nát, Dr. Lengyel Endre, Szekerák Kál
mán 8—8 koronát, Dr. Kun Zoltán 7 
koronát, Sztankay Béla, Sípos László, 
Dr. Ballagi Géza, Bogyay Zsigmond 
4—4 koronát, Dr. Kondor Miksa 3 ko
ronát, Galgóczy Barna, Schweiger Her
man, Klein Mihály, Markovics Herman, 
Prókay Antal, Koleszár Mátyás, Hó- 
dinka Ágoston 2—2 koronát, Novák 
Lajos, Lebovits Henrik, Haas Zsig
mond, Dr. Nánási Adolf, Goldblatt Mór, 
Púra Sándor, Grosz Mór, Zsiday István, 
Láczay Gusztáv, Kordinák Endre, Csi
szár Bertalan, Varga András, Lehoczky 
József, Balajthy Kálmán, Búza János, 
Reményi Vendel, Szepessy István, Fo
dor Jénő, Nieszner Ferenc, Steinfeld 
Jenő, Galgóczy Károly, Győry György, 
Kövér Miklós, Cziráky István, Pavletits 
György 1 — 1 koronát, Német György 
40 fillért. Összesen 144 korona és 40 
fillérr. Fogadják a nemes szivü adako 
zók ez utón is az egylet hálás köszö
netét.

* Úri és a paraszt cigány. A mi ci
gányaink azt hirdetik most utón útfé
len, hogy ők paraszt cigányok. Igen 
zokon eset nekik, hogy egyik laptársunk 
az ungvári úri bandához utasította 
őket: lecketanulásra! Hát hiszen a jó 
pap is hóltig tanul, de azért a mi Ká- 
rolyunk mégis csak nem fog eljárni ta
nulni, mert ő amúgy parasztosan, őszinte 
érzéssel jatsza el nekünk a magyar 
nótát nem lehet azt megtanulni: azt 
mondja, hogy veleszületik az emberrel. 
Hát bizony ebben az egyszerű józan pa
raszt felfogásban sok az igazság. Ezért 
ő ha paraszt is, de jó cigány.

— Pályázati hirdetmények érkeztek 
a kassai kereskedelmi és iparkamará 
hoz, melynek tudakozódó irodája a szük
séges felvilágosításokat adja. — M. kir, 
államépitészeti hivatal Sátoralja-Ujhely 
850—852. szám. A Kassa—Jablonczai 
állami közút 36—48. szakaszán levő 
20, 30 és 31. számú műtárgyak helyre
állítására költségelőirányzat 1836 forint 
75 kr. Pályázati határidő 1899. junius 
19-én d. e. 10 óra. — M. kir állam
épitészeti hivatal Sátoralja-Ujhely 944. 
szám. A Kassa—Jabloncai állami közút 
41—42. szakaszán lévő 23. számú fa
híd helyreállítására költségelőirányzat 
709 frt 77 kr.

* Meghalt a clgányblró. Csendben
úgy, hogy senki sem tud róla cihán* 
tolták a sátoros cigányok a 90 éves 
öreg Kerekes Antalt, a ki 22 esztendőn 
át bíráskodott felettük. Négy felesége 
és megszámlálhatatlan gyermekek és 
unokák siratják az aggastyán dédapát. 
Most már nem látjuk őt többé amint 
hosszú zsiros hajával végig koldulja a 
várost: — elment, a költészetben létező 
cigánybirodalomba költözött.

• Eladó tzölÖ. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegy alj a legszebb helyén, köz
pontján több legjobb fekvésű, első osz
tályú szőlő. Egy 16 holdas darab, a 
melyből 9 hold már termelő állapotban 
van, egy másik 18 holdas csoport a 
leghíresebb szőlőhegyeken, belőle 9 hold 
már teljesen termő. Kisebb darabok): 
egy 2 és fél holdas, egy 1 es fél hol
das beültetett, egy egy 3 és fél holdas 
parlag terület a legjobb helyeken, s 
még több más parcella. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

IRODALOM.
Hellas.

— Könyvismertetés. —-

A nyugati civilizáció öléből te feléd 
száll vágyó tekintetünk Hellas 1 Mi, a 
tőke és gyárak korszakának agyoncivi- 
lizált fiai Ízléstelen bérházaink füstös 
emeletein üldögélve kárpitos ízléssel be
rendezett szalonokban, ha pihenni, ha 
üdülni, ha emberré lenni vágyunk, fe
léd sóhajtunk és ha lelkünk egy kis 
művészi élvezetre szomjazik, rideg mú
zeumokba megyünk, az antik művészet 
romemlékeihez, vagy műtárlatokba, a 
leghihetetlenebb cimü modern pikturák- 
bán gyönyörködni. Ha a természet ölére 
vágyunk, villamos traunvayk röpítenek 
ki a népligetek simára nyírott pázsit
jára. S a művészet csarnokaiban, a ter
mészet szabad mezején úgy hiányzik 
valamink. Azt nem találjuk meg, amit 
legjobban keresünk s a mi bennünk 
rejtőzik, — az embert önmagunkban. 
Más volt a ti művészetetek, midőn re
mekeivel mesés gazdagságban elárasz
totta a tereket, a piacokat, a ligetek 
titkos félhomályát. — Mi csak romjait 
gyűjtögetjük muzeumszobáinkba, egy
más mellé zsúfoljuk őket s ebben az 
ízléstelen, fojtó tömöttségben is meny- 
nyi gyöngörüséget adnak, hogy fel
emelnek! Óh, ha csak egy pillanatig 
láthatnék őket úgy, amint ti láttátok! 
A dyckobolost a cyprusok árnyán, Ho
rnért a templom oszlopsora előtt. — 
S milyen más volt a természet is ak
kor! A föld is ifjú volt s tele marok
kai szórta kincseit. A költői képzelet 
benépesítette az ember rokonaival. A 
ligetben nymphák kergetődztek, a ha
bok közt nadájok siklottak át- — S a 
művészet és természet remekel közt 
ott áll az ember. Művész maga is, aki 
művészettel éli életét. A művészetek 
közt külön neve van magának az élet 
művészetének. Kalokagathia. A szépség 
és derékség összhangja. Megszépítették 
a testet és a lelket. A test gömbölyű 
volt és könnyű, azzá tette a dús nö
vényi táplálék. Élénk és ügyes, azzá 
tette a folytonos testgyakorlat. A gö
rögök nagy kedvelői voltak a sportnak. 
Csakhogy máskép űzték, mint mi: já 
tékból, nem hivatalból, önkényes jó
kedvből, nem orvosi rendeletre. A gya
korlat megszépítette testüket. Éltek vele 
gyermekkoruktól az aggastyán tehetet
lenségének korszakáig. A gymnásiók- 
bán játékok fejlesztették izmaikat, az 
ifjúkorban a nemzeti nagy játékok ke
csegtették babérral és országos hírrel 
a legdelibbeket, a férfikorban a csata
tér kínálta arany babérját a hősnek. A 
szép test elég volt a legnagyobb mél
tóságok elnyerésére. A  testtel együtt 
kiművelték a lelket is. Az iskolában 
mindenki megtanulta, a minek az élet 
ben hasznát vehette, hallgatta Aristote
les és Platon tanításait, megtanulta Ho
rnért szavalni, olvasta a történetírókat. 
Ha ifjúkorában csatába szállt, Gynda- 
ros dalai kísérték táborába. Ha elesett
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a csatatéren, művészi kéz faragta sír
kövét. Ha megtért, a forumjoszlopcsar- 
noka várta, hogy ott intézze államának 
Ügyeit. Ha elaggott, a drytancionban 
élt a nép vénei között, s ha meghalt, 
az ősi fedél alatt pihentek hamvai, az 
átrium kristálytava mellett, művészi vá 
zában, az istenek szobrai közt így fo
nódott össze a természet és művészet 
bája életében, így párosult benne 
szépség derékséggel, igy fejlődött 
boldog országban a mindennapi élet 
magas művészetté, melynek elve, a ka- 
lokagattna, mind mai napig elérhetet
len ideálként leng az emberiség előtt.

E könnyüvérü, nemes ős-bohéme nép 
történetét, magasztos eszméinek és nagy 
művészetének könyvét irta meg Dr. 
Gyomlay Gyula, a jeles tudós és aka
démikus. A könyv a Nagy Képes Vi
lágtörténet VI. köteteként látott nap
világot. Buzgó tanulmány, jeles készült
ség, sokban Önálló felfogás teszik a 
könyv nagy érdemét, s mindenekfelett 
a vonzó, lelkes előadás. Minden során 
megérzik hogy írója nemcsak a teljes 
tudományos anyagnak van birtokában, 
hanem egyszersmind ritka szeretettel 
csűgg tárgyán. Kiváló gonddal Írja a 
művészettörténeti részt. A kimerítő tár
gyalás s a gazdag s pompás illustrálás 
egész művészettörténeti kalauzzá teszik 
e hatalmas munkát. Kiváló figyelmet 
fordít a görög filozófia eszméi. A poli
tikai történet tárgyalásában is a leg
újabb kutatások eredményére támasz

kodik s töméntelen hírlapi cikkre, sőt 
egy-két készülőfélben levő nagy kül
földi munkára is. A magyar irodalom 
mindenesetre oly művel gazdagodott, 
a minőnek még nem volt birtokában. 
A laikus előtt is hitelt szerezheti a 
nagyszabású műnek már olvasatlanul is 
az a két név, mely homlokán ékeske
dik : Marcali Henriké, a tizenkét köte
tes nagy munka szerkesztőjéé és Gyom- 
layé. A tudósok mellett elismerés illeti 
a kiadókat is, a hazai két legnagyobb 
intézet : Révai Testvérek és a Franklin 
Társulat nagyhírű részvénytársaságát; 
amiért oly fényesen állították ki a je
les munkát.

A szerkesztőség üzenete:
H. K. Thé dansant =  tánccal egybekötött 

tea-estély, általában szükebb körit táncmu-

Dlák Helyben: A zárai béke 1358 febr. 28-án 
történt. Ez a magyar-velencei hadjárat záró 
békekötése, a melynek értelmében Dalmátor- 
szág visszakerült a magyar koronához, viszont 
a magyar király egyes elfoglalt várakat a ve
lenceieknek vissza adott. .

E. N. Bpe8t. Várjuk az úti leveleket A ki
adandó arcképek ügyét mikor intézhetjük el? 
Szeptember hónapban jobb volna, akkor szí
nész körökben nagyobb az érdeklődés Rómá
ból és Nápolyból várunk tárcát.

Nem közOlhetö: A sipkaszoiosnál minden 
csendes.

Kiadja:
A S Z E  R K E S Z  T Ő S É G .

Ricbter-fiitHorgony-Pain-Expeller
Iiin izn en t C apsici oom p.

Emu hírneves háiiaser eűentállt az idő megpróbál árt* 
nak, mart már több mint 90 ér óta megbízható, f&jda- 
loaotiilaptti b »dörzsölésként alkalmaztató köszvénynél, 
Máznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és as orvosok 
által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltotik. A 
valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-üniment 
elneveaée matt, nem titkos szer, banom Igazi népszerű házi- 
szer, melynek egy háztartásban sem kollone hiányolni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegonkónti árban majdnem minden 
gyógyszertárban készletben van; főraktár:
Török József gyógyszeiésznél Budapesten. Be
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert 
több kisebbértékü utánzat van forgalomban. KI 
nem akar megkárosodni, az minden egyos 
Üveget „Horgony" védjegy ée Riohter ozégjegy- 
zée nélkül mint nem valódit utasítsa viasza.

RICHTER F. AD. ét társa. ej. ti kir. tóvári utalót, lültLSTABT.
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szíjgyártó és nyerges
S Á T O R A L J A - U J H E L . Y .  Rákóczy-utca. (Kis-piacz.)

Jav ításokat jutányos árban kifogástalanul eszközöl.
Dísz- és igás-lószerszámok, különleges ostorok, ostornyelekből 

nagy raktár. — Lovak ápolásához szükségeltető mindenféle külön
legességek és eszközök. Legfinomabb bőrzsírok, kenőcsök, szappa

nok, lakkok. — Vadászati eszközök nagy választókban.

SérvfíöfőMBen raktár.

jüz-elaöás.
jklyben Jhlom-utcziban a m. kir. adóhivatallal szemben fekvő

3 lakosztályból álló
(villanyvilágítás berendezés, knt) ház eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt £5v ftfihily S.-a.-líjhslybGn.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy

női és férfi-ruha üzletemet
a volt Relner József fia ezég üzlethelyisé

gébe

áthelyezem,
s azt a mai kor igényeinek teljesen megfelelőleg berendezem.

A n. é. közönség további pártfogásáért esedezve, 
maradtam

Kiváló tisztelettel

W E S S E L Y  M Ó R .
férfi ruhák mérték utáni készítését a legjutányosabb árak 

mellett eszkőztőm.

Magyarország volt miniszterelnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, a követke 
zőket Írja:

Tisztelt Doktor ur !
Az asbestbetéti czipők kitűnőnknek bizonyultak, szilárdan és puhán járok ; 

megszűnt minden lábfájásom, úgy hogy — azt hiszem — lábbajom semmi további or
voslást nem igényel.

Szives tanácsát köszöni
Dánoson, 1897. évi szeptember 17-én tisztelő híve

WEKERLE SÁNDOR.

N i n c s  t ö b b é

Óvjuk lábainkat hidegtől, 
nedvességtől és meghűléstől.

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bör- 
keményedés, sem lábdaganat,sem lábégés.

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .

Ö Fensége Salvator Lipót föherczeg udvarmesteri hivatala.
Általános Asbestáru-gyár.

Ő császári és királyi Fensége Salvator Lipót FŐherczeg rendkívül meg van elé
gedve az asbesttalppal bélelt czipőkkel. Ő Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
e czipőket és érezte, hogy lábai nem fáradtak úgy el, mint más közönséges czipőknél. 
Küldök egy pár vadász czipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat asbesttalp- 
béléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldjék ide.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek és ép oly megfelelők, a mint 
megfelelők voltak a szalonczipök.

Zágráb, 1898. julius hó 8-án. KRAHL, huszárkapitány.

Rövid idei viselés után megkönnyebbül a járása annak, ki 
czipőjét dr. Hőgyes-féle, az egész világon szabadalmazott 

asbesttalpbéléssel látja el.

K ettö sv astag ság u  1 í r t  20 k r., egy szerű  60 kr., hom oktalp 40 kr.,
gyermekeknek fele.

Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizonyija, hogy a C8. é8 kir. kÖZÖ8 
hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése mellett Felvilágosí
tások, prospeotusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Asbestáru-gyár

4— 52 résvénytársaság
Budapest VI. Sziv-utcza 18.

Egyedüli elárusító raktár Klein Zsigmond „Kedvencz áruháza" S.-a.-Ujhely 
Rákoczy-utcza 775.

Ha szép kenyeret vagy 
süteményt akar ön, kérjen

40 — 50 deka búzaliszthez 5 k ra jezá ré rt 2 dekagram m

„Stella." sü tőpo rt
mely jobb minden bécsi gyártmánynál.

Kapható Sátoralja-Ujhelyben: Bilanovits István, Szentgyörgyi Vilmos 
Malártsik György, Klein Albert, Klein Géza, Behyna Testv., Hazai 
Adolf, Klein Henrik, Fischer Hani, Gllich Samu, Grünbaum Márk- 
kusz és Lichteinstein Adolf urak kereskedésében. 38

Nyomatott Landesmarin Miksa és'T ársa gyorssajtóján SátoraÖa-Üjhely.
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