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Petőfi.
Sátoralja-Ujhely, julius 26.

(bp.) M ikor a kultuszm iniszter  
m egírta Jókaihoz azt a levelét, a 
inely lyel m inden ingadozás nélkül 
b e lép ett a Petőfi-kultusz sorába, 
akkor Bartha Miklós vezércikket 
irt róla.a »M agyarország«-bán. A zt 
m ondja, h ogy  láncrafüzött hazaíi- 
ság  szabadult fel a letűnt ren d
szer bukásával. —  A zt is m ondja, 
hogy  a korszellem hatása sohasem  
érvén yesü lt kirívóbban, mint en 
nél a férfiúnál (t. i. a ku ltuszm i
niszternél.) M ég elm ondja azt is: 
E lh anyagoltuk  PetóTit, m iként ön 
m agunkat. N em  becsü ltük  m eg, 
mert önmagunkat sem tudjuk meg
becsülni. V égezetü l ek kép  szól: 
»D e talán virrad. ím e a korm ány  
. . . tu d  és  m er összeolvadni a 
közérzü lette l. Ez a példa nem  m a
rad hatás nélkül. Virrad.«

H o g y  ped ig  ilyképp a prológust 
elcitá ltu k , elm ondjuk m ég, hogy  
Petó'fi ünnepléséről m iképpen irt 
t. laptársunk Z em plénvárm egye hi
vatalos é s  egyb en  félhivatalos or
gánum a.

ím e a mint következik:

Gyula cs. és kir. kamarás vm.-i fő
jegyzőnél f. hó 18-án d. u, már szü- 
kebb körű értekezlet is volt, a köz- 
mivelődésugyi bizottság javaslatára a 
polgármester, ki szabadságát meg
szakítva e végből holnap haza jön, 
a városi tanácscsal egyetértve fogja 
megállapítani és közzétenni az ünnep
lés sorrendjét.«
E zt írja szóról-szóra a Zem plén. 

F el kell tennünk, h ogy a félhiva
talos jól értesül m indenről, el k éne  
hinnünk, hogy  tén y leg  m egtartja  
a város a P etőfi ünnepet. H ogyn e  
mikor a közm üvelődésügyi b izott
ság  elnöke már ez ügyb en  javas
latot is te tt, a polgárm ester pedig  
m ár indulna nyári üdüléséről ha
zafelé.

D e  bizony nem  úgy van, a ho
gyan  a félhivatalos Írja. A  közm ü
velődésü gyi bizottság  talán m eg 
gond olta  a szándékát: m ert nem  
rendez P etőfi ünnepet. A  po lgárm es
ter, aki m egállapodás szerint nyári 
üdülésről m inden hétfői tan ács
ülésre hazaérkezik, ép pen  ezen  a 
hétfőn, a m ikor a Petőfi ün nepet 
illető leg  k e lle tt volna határozni, 
nem  jö tt  haza. B iztosan akadá
lyozta  valami ? Már ez igy szok ott  
lenni.

»Petőfi-ünnep Ujhelyben. Nemzetünk 
Petőfi Sándor, legnagyobb lantos köl
tője halálának ötvenedik évfordulóját 
e hő 30 án fogjuk megünnepelni. Az 
ünneplés országszerte oly arányokat 
öltött, a mely méltó lesz a halhatat
lan és lánglelkü költő megdicsőült 
és soha nem múló emlékezetéhez. 
Ujliely város szintén méltó módon 
szándékozik a magyar nemzet ünne
péből a maga részét kivenni. Az ün
nep sorrendjét mely érdekből Dókus

T A  R  C A.
Itáliai impressziók.

Irta : E rényi Nándor.
NÁPOLYI ÉLET.

A maga nagy pompájában, érdekes
ségében és világvárosi nagyságában Ná
poly voltaképen csak éjjel mutatkozik 
be. Mikor kigyulnak a nagy korzók 
közepén végighúzódó villamos gömbök 
és megjelennek este tiz óra tájban a 
lapok második esti kiadásai, amelyeket 
éktelen hangon ordítozva kinálgatnak a 
szerteszét futó újságárusok és megszó
lal a rengeteg zenekar a Galleria Um- 
bei tón — akkor kezd igy nyáron Ná
poly tulajdonképen lélegzeni. A Via 
Román, az egykori híres Toledón, egy
mást érik a fogatok Nápoly szépeivel, 
a lóvasutak és villamoskocsik zsúfoltan 
követik egymást sűrűén és közvetlen 
egyik a másik után, a gyalogjárót pe
dig elözönli a vidám, csevegő, kacagó 
és dudorászó nápolyi nép egész rajok
ban. — Ha Nápoly nappali lármája 
eszünkbe hozza Behcmoth orditozását, 
úgy az esti zaj ás chaos valósággal 
megrészegiti az idegent. Mindenki az 
utcára igyekszik. Az elegáns nápolyiak 
éppenugy, mint a Santa Lucia piszkos, 
s/urtos, k ksipkás lakói, meg a szicíliai 
hajósok, kézenfogva kedveseikkel, az

H át már m ost mit gondoljunk ? 
V agy a Z em plén inform ációja hi
bás, vagy p ed ig  a k özm ü velőd és
ügyi bizottság  e ln ök e állott el a 
tervétől?  Igen ám, d e  ezen  e g y 
szerű kathegorikus k övetk eztetés  
nem  állhat m eg, mert a közm ü
velőd ésü gyi b izottság  e lnöke eg y  
h elyb eli körnek is azt m ondta, 
hogy ők rendeznek ünnepet. Ily-

idegenek vörös Baedeckerekke! a ke
zükben, mind, mind ott hemzsegnek 
az óriási üvegboltives utcák, a galle- 
riák alatt. A nappali forróság elül, a 
tenger és a Vezuv felől langyos esti 
szél fuj dogál és tele van a levegő ezer 
szag vegyülékével. A divatos parfümök 
szaga összevegyül a makkaroni meg 
az olaj szagával, illatok és bűzök foly
nak ilyenkor össze és vegyülnek saját
ságos nápolyi keverékké.

A  tolongó, nyüzsgő emberár pedig 
oly vidám, gondtalan. Mindegyik arc 
mosolyog; tréfák, kedélyeskedések egy
mást érik nyomon ott a nyílt utcában, 
egy komoly vagy szomorú arcot sem 
tudunk felfedezni az utcákon, igy éj
szakának idején. Nem is törődik ez a 
nápolyi nép semmivel a vilá/on. Léha 
az erkölcstelenségig, vidám a gorom
baságig és élénk a groteszkségig. Nem 
gondol a holnappal, nagy kanállal hab
zsolja a ma élvezeteit és semmit a vi
lágon nem vesz komolyan. Begubózza 
magát ez a nápolyi nép a saját maga 
alkotta vidám, kacagó életfelfogásába 
és soverain nemtörődömséggel nézi a 
más baját, keservét. Nem mély erkölcsi 
romlottság ez ő nála, óh, korántsem. 
A nagy emberi érzéseket éppen úgy 
megtaláljuk a nápolyi népnél is, akár 
csak egyebütt, láttam anyákat, a kik 
piszkos, murcos «bambino »-ikat valósá
gos majomszeretettcl öleltek és gon
dozták — künn, a nyílt utca során — 

Lapunk

képp tehát helyes a Zem plén in
formációja és ilyképp is tény  az, 
hogy a közm üvelődésügyi b izott
ság elnöke akart ünnepet ren
dezni.

Mi okozta tehát, hogy  ettő l e l
á llón ?

Arról értesültünk, h ogy a m e
g y e  főispánja nyári tartózkodási 
helyéről vasárnap benn járt a szék 
városban. K ü lö n ö s! M ilyen érde- 

j késén fűződnek össze ezek a lánc
szem ek. ü g y  látszik m eghányás- 
vetés után fáztak a Petőfi ün- 

| néptől ?
B a r t h a  Miklós u ra m ! A zt 

mondja ön, h ogy virrad. Mintha 
mi is látnánk valami derengést. 
Halljuk, h ogy  m indenfelé ünnepel
nek vá iosok , egy le tek , várm egyei 
közönség. A  hol csak  egyszer  is 
m egfordult Petőfi, em léktáb lát állí
tanak: pedig  nálunk m eglordult. 
Hát csak a mi városunk és a mi 
közm üvelődésügyi bizottságunk el
nöke ijjedt volna m eg  ettő l a 
pirkadástól ? —  Csak nálunk nem  

! tudnák m éltányolni azt a ko
pott ruháju poétát: a ki m inden  
szavával üldözte a gazságot, sár
ral piszkította  a kapaszkodót, ki- 
gunyolta a széd elgést, gyűlölte a 
zsarnokot és aki m egtan ított b en 
nünket arra, m iként kell szeretni 
a hazát és hogyan kell m eghalni 
a szabadságért? Csak mi nálunk 
volna gyű lö letes, idegen ez a poéta, 
akit az e g ész  nem zet szivében hor
doz ? Talán ha m éltóságos, vagy  
legalább királyi tanácsosi cím ig  j feltudta volna vinni ez a k op ott

ruháju poéta , akkor talán nem  res
tellenék itt m egünnepelni a halála 
évfordulóját ?

N em  tudjuk elhinni Várjuk mi 
lesz igaz a híresztelésből.

A kár rendez ünnepélyt a k ö z
m üvelőd ésügyi b izottság e lnöke és  
a polgárm ester, akár nem , úgy  
lesz a mint a „Zem plén* mondja: 
„Ujhely város szintén méltó módon 
szándékozik a m agyar nem zet ün
nepéből a m aga részét kivenni.*

Meglátjuk m ilyen lesz ez a méltó 
mód? T udják-e majd m egbecsü ln i 
önm agukat?

Kiváncsiak vagyunk, m eglátszik-e  
Z em plénvárm egye egén  is a virra
dat fénye?

A MEGYE ÉS A VÁROS.

—  H la v a t h y  k ö z ig , je g y z ő  
ü g y e . L apunk nehány előző  szá
m ában Hlavathy E lek közig, jeg y ző  
ellen töb b  cikk je lent m eg, am e
lyek  m iatt a közig, jegyző, —  ér
tesülésünk szerint —  fegyelm i vizs
gálat elren delését kérte m aga e l
len. N agy figyelem m el várjuk az 
ügy további fejlem ényeit.

— A közutak és a vámokról szóló 
1890. I. t.-c revidiálásával foglalkoznak 
az arra hivatott kereskedelemügyi mi
nisztériumban. A törvény módosítása 
azt célozza, hogy a novelliris rendel
kezés a mainál közelebb jusson az osz
tóigazgatósághoz. A törvény módosítá
sához megkivántató statisztikai adato
kat vármegyénkben most gyűjti a szám- 
vivőség. A minisztériumtól kibocsátott 
statisztikai táblázatnak egyik rovata fe
leletet kíván erre a kérdésre is, hogy

sőt láttam agg házaspárokat is, a mint 
gyöngéden becézgették egymást. A «jó» 
fogalma tehát nem ismeretlen e nép 
előtt és érzéseik sincsenek megkopva. 
Ellenben a buja, melég éghajlat, amely 
pelyhüdtté, munkakerülővé teszi őket 
és a természet pazar szépségei, melyek 
oly természetesen nyilvánulnak meg 
előttük, lassankint elszoktatták e népet 
a harcoktól, melyeket az élettel meg 
kellene vivniok; bizonyos keleti puha
ság és végtelen lethargia jellemzi a 
nápolyit. A lazzaroni ugyanazzal az 
egykedvűen vidám gondtalan arccal bá
mulja a tengert, mint a jól táplált, 
aranyláncos nápolyi börziáner, aki bele
bámul esténkint óráklusszáig, összefont 
karokkal támaszkodva egy ház falának, 
a gallériák fényességébe. A tekintete 
mindegyiknek, mintha azt mondaná: 
»Jöjjön, a minek jönnie kell! Nem tö
rődöm vele!«

Még a halált sem veszik komolyan 
ezek az emberek. Láttam egy teme
tést, amely sokkal nevetségesebb volt, 
mint komoly vagy impozáns. A kopor
sót biborpiros bársonynyal vonják be 
és ugyancsak bíborvörös és aranynyal 
kivarott térítővel leteritett emelvényen 
viszik a vállukon emelve. A koporsó 
előtt és mögött halad pedig kettős so
rokban a rokonság — valóságos far
sangi jelmezben. Tetőtől talpig hófehér 
dominó fedi őket, csak a két szemnek 
van két keskeny nyilás hagyva. Egy 
-4- o l d a l .

ilyen groteszk csoport — a mellett va
lósággal futnak az utcákon keresztül 
— igazán jobban hasonlít egy Karne- 
val-részlethez, mint halottas menethez.

Túlzó és lármás mindenben a nagy 
Nápoly lakója. De talán még legere
detibb modorban nyilatkozik meg min
den szeszélyessége, türelmetlensége és 
neveletlensége a színházakban. Mindaz 
a sok hűhó, a mit az olasz színházak 
publikumáról világszerte regélnek, el
enyésző csekélység a nápolyi színházlá
togató közönség magatartásához. Mind
egyik nápolyi, a ki egy líráért meg
váltotta a maga »ingresso«-ját a szín
házba, rögtön kritikusnak és a színé
szek zsarnokának érzi magát.

Leül és kiveszi a maga hatalmas 
esti lapját, megsodor egy cigarettát és 
rágyújt. Történik pedig ez a legele
gánsabb színházban az operában. Ha 
megunja magát és a függöny még nem 
mozdul, bedugja két ujját a szájába és 
ftlttyent egy hatalmast, melyre a kar
zat népe százszoros echóval felel. Az 
előadást nagy figyelemmel hallgatja. Is
meri az opera minden ütemét. Élvez 
és néha együtt dudol a tenoristával 
vagy üti a taktust a lábával. Ha tet
szik az előadás, éktelenül tapsol, ha 
nem, akkor piszszeg, fütyül, vagy ku
tyát utánozva, ugat. Most gondolja el 
az ember azt a pokoli lármát, a mely 
egy felvonásvég után végig harsog aszin- 
házon »Da capo, da capo« — ordít a
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a pénzintézetek a náluk elhelyezett tő
kék kamatai után mennyi adóval van
nak megróva ? a mi arra vall, hogy ez
után a pénzintézetek is magasabb út
adó-kvótával fognak megrovatni, — el
lenben nyilvánvaló a miniszter statisz
tikai táblázatból, hogy a szegény em
ber utadóterhén tetemesen könnyíteni 
szándékozik.

— Miniszteri jóváhagyások. A »Sze
rencsi népkönyvtár-egyesület« alapsza
bályait a m. kir, belügyminisztérum, f. 
évi 72.570. szám alatt, a bemutatási 
záradékkal ellátta. — A »Nagy és kis- 
kázméri önkéntes tűzoltó egylet« alap
szabályait a m. kir. belügyminisztérium, 
f. évi 72.369. szám alatt, a bemutatási 
záradékkal ellátta. — A »Mádi polgári 
olvasókör« alapszabályait a m. kir. 
belügyminisztérium, f. évi 72.394. szám 
alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. 
— A »Tolcsvai polgárikör« alapszabá
lyait a m. kir. belügyminisztérium, f. 
évi 72.569. szám alatt, a bemutatási 
záradékkal ellátta.

H Í R E K .
— Személyi hir. Sziráky Barna, a 

kassai kir. törvényszék elnöke jelenleg 
városunkban időzik.

— Áthelyezések. Mint értesülünk a 
Ft. Rendkormány a gymnásiumunkban 
működő kegyesrendi tanárok közül 
Eberhardt Bélát Veszprémbe, Kovács 
Endrét Lévára helyezte át, Kővessy 
Kálmán nyugdíjba lép.

— Darányi miniszter felvidéki útja. 
A földmivelésügyi miniszter hétfőn dél
után indult a Beszkidekre, ahová a mi
nisztert számosán kisérték azok közül, 
akik a ruthének ügyével foglalkoznak 
és többen a sajtó részéről is. Hétfőn 
este a Budapestről érkező gyorsvonat
tal átutazott a sátoralja-ujhelyi állomá
son és itt a vasúti étteremben kísére
tével együtt megvacsorázott. A mi
niszter kíséretében ,volt gr. Mailáth 
József a perbenyiki gróf is. Utazásá
nak célját annak megállapítása képezi, 
hogy a mezőgazdaság terén mily irány
ban fejleszthető tovább a ruthén nép 
érdekében megindított akció. Arról is 
volt szó, hogy a földmivelésügyi mi
nisztert ebben az útjában Seéli Kálmán 
miniszterelnök is elkíséri, azonban a 
miniszterelnök ezúttal akadályozva van 
a részvételben. Ezért Darányi miniszter

nagy tömeg, fütyül, piszszeg és ugat 
az ellenzék. A »da capo« pedig nem 
azt jelenti, hogy egy áriát akar újra 
hallani, hanem végig akarja élvezni az 
egész jelenetet. Egy operettszinházban 
a * Nebántsvirág« előadásán — La san- 
tarellina néven adták — a második 
felvonást majdnem egészen megismétel
tették. Legnagyobb meglepetésemre a 
harmadik felvonás elején — éktelen zaj 
között — egyszerre csak leeresztet
ték a függönyt és újra kezdték a má
sodik felvonás második felét — mert 
a felséges nép úgy kívánta. És azért 
mégis mindig zsúfolva vannak a szín
házak, mert ez a nép ért a művészet
hez és át tudja érezni a legutolsója is 
a legnagyobb zenei finomságokat. Mas- 
cagni »Iris«-ét hallóttam Nápolyban. 
Az egész operát elejétől végig eljátsza 
a városi filharmonikus zenekar a Gál 
léria umbertón. Igazán gyönge és talán 
teljesen értéktelen is az olassz maestro 
e legfrissebb munkája és mindamellett 
a nápolyiak ezrei nem restellettek éjfél 
utánig ácsorogni a zenekar körül hall
gatva az uj operát.

És bármennyire is kellemetlenek ezek 
a nápolyiak és bármennyire is bővel
kednek rossz tulajdonokban, nem tu
dunk rájuk haragudni, mert roppant 
sok bennük a vidámság, a humor és 
mindenekfölött az igazi művészi érzés. 

»

a ruthén akció eredményeit más alka
lommal fogja bemutatni a miniszterel
nöknek, aki a kérdés iránt érdeklődik.

— Petőfi ünnep Sátoralja-Uj- 
helyben. E leinte ú gy  volt, hogy  
a helybeli » I p a r o s o k  ö n k é p z ő  
E gylete«  a városi k özm ü velőd és- 
ügyi bizottság e ln ök e által ren de
zen dő Petőfi ü n nepély lyel együ tt  
fogja m egtartani koszorús költőnk  
halálának félszázados évfordulóját. 
Mivel azonban a város és illetve  
a közm ü velőd ésügyi b izottság  e l
nök e elállott az ü n n ep ség  ren d e
zésétő l az » I p a r o s o k  Ö nképző  
E gylete«  saját erejéből rendezi 
vasárnap az ünnepet a *Bock kert
helyiségében. Az ünnepi b eszédet  
Matolay E te le  alispán mondja, 
id. Bajusz József ez  alkalom ra irt 
rem ek költem én yét fogja elsza
valni. T öbben  szavalnak m ég  és  
b eszéd et tartanak. A z eg y es  szá
m ok közben a dalárda én ek el. A  
nagyszerű ü n n ep ség  kezd ete  d é l
után 5  órakor lesz.

— Gondnokság alá helyezett város. 
Ungvár városa — mint említettük — 
már jó ideje küzd pénzügyi zavarokkal 
s különösen a pesti kereskedelmi bank
kal szemben elvállalt kötelezettségeinek 
nem tud eleget tenni. A bank a vá
rossal kötött szerződés értelmében a 
városnak zárgondnokság alá helyezését 
kérte. Az alispán elrendelte ezt a vá
ros összes jövedelmeire, pótadóira és 
zárgondnokká Grabovszky Román vár
megyei főszámvevőt nevezte ki.

— A róm. kathollkus egyház gyásza.
Schuseter Konstantin váci püspök e hó
23-án délelőtt meghalt. Országszerte 
nagy részvétet kelt a főpap halála, de 
a kassaiakat különösen lesújtja e fáj
dalmas hir, mert ők — ahol Schuszter 
10 esztendőn át püspök volt — köz
vetlenül bámulhatták nagy szellemét, 
tudását és ritka erényeit. Mint kassai 
levelezőnk írja, — Bubics Zsigmond 
kassai püspök táviratban fejezte ki rész
vétét és egyben megígérte, hogy a te
metésen is részt fog venni. Valószínű, 
hogy a gyászszertartást Bubics püspök 
fogja végezni.

— Szemle a csendörsóg fölött. Szent- 
györgyi Jablánczy Sándor altábornagy, 
a csendőrség országos főparancsnoka 
körúton van, hogy az egyes csendőrsza
kasz és szárnyparancsnokságokat meg
vizsgálja. Jövő hetekben körünkbe ér
kezik.

— Hangverseny és vig müvószest. Az
elmúlt szombaton a »Bock« kerthelyi
ségében, Odry Lehel és Várkonyi Béla a 
múlt szerdán a megyeháza nagytermében 
megtartott hangversenyt kis közönség 
mellett ismételték meg. Vasárnapon a 
programm már vig müvészestct jelzett, j 
a két kitűnő hangversenyzőhöz csatla
kozott Solymosi Élek a népszínház mű
vész komikusa. — Bock kerthelyiségét 
zsúfolásig töltötte meg a város előkelő 
közönsége, a legjobb hangulatban ka
cagtak a jeles Solymosi mókáin és szel
lemes kupiéin. A »Melánia grófné* szel
lemes pikantériája kellemes hatással 
volt. — A »fifikusnak, fifikusnak kell 
lenni« refrenes kupiék mellett jól mu
lattak, a »Kánn dósz« kupiéval is ka
cagtató hatást ért el. Elénekelte végül 
a »Próbaházasság«-ból azt a híres Kos
suth kupiét is, amely miatt annak ide
jén a fővárosban oly nagy szenzációt 
csináltak a népszínház estéi. A közön
ség nálunk is felmelegedett, mikor Soly
mosi rákezdte, hogy : »Kossuth Lajos 
azt izentc . . .» vele énekelt emelkedett 
tónusban. Az estély sikere tehát úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényes volt. 
Azt halljuk, hogy Bock a nyár folya
mán többször rendez ilyen vig müvész- 
estélyt, amelyek mindenesetre úgy kul
turális szempontból, mint a nyári mu
latságok kellemességére való tekintet
tel sokkal üdvösebbek és célszerűbbek,

mint holmi spanyol vagy német sánge- 
reiok vagy orpheumok kornyikálásai.

— Halálozás. Egy fiatal virágszál tört 
le ismét. Ureczky Emma, Ureczky Béla 
nyug. tiszttartó leánya e hó 23-án élete 
20-ik évében V.-Csemernyén meghalt. 
Tetemeit nagy részvét mellett kisérték 
örök nyugalomra.

— Északkeleti szini szövetkezet. Er
ről a kérdésről az »Ung« a követke
zőket írja:

A sátoralja-ujhelyi szinügyi bizott
ság feliratot intézett a munkácsi 
szini bizottsághoz azzal a felszólítás 
sál, hogy hajlandó volna-e Munkács 
városa a Munkács, Ungvár, Nyíregy
háza, Sátoralja-Ujhely és Eperjes vá
rosokból tervezett északkeleti szini- 
szövetkezethez csatlakozni, mely eset
ben meg volna a lehetőség, hogy 
egy nagyobbszerü magasabb igények
nek is megfelelő színtársulat e váro
sokban az évet megszakítás nélkül 
kihúzhatná. A munkácsi szini bizott
ság a felszólalásra adott előzékeny 
válaszában hajlandóságát nyilvánította 
a csatlakozásra nézve, azzal a kikö
téssel azonban; hogy a december 
és január hónapokra tart igényt s 
továbá, hogy csak a következő év
ben fog a kerülethez csatlakozni ab
ban az esetben, ha a fent megneve
zett városok Kunhegyi Miklós szín
igazgatóval, kinek Munkácson egy 
évre már engedélye van megegye
zésre jutni nem tudnának.«
Nekünk erre csak az a megjegyzé

sünk van — amint már ki is fejtettük, 
hogy négy város és pedig Munkács, 
Eperjes, Ungvár és Sátoralja-Ujhely tel
jesen elegendő volna az »északkeleti 
szini szövetkezet« megteremtésére, mert 
az sem volna tanácsos, hogy egy jó 
társulat működését teljesen szétforgácsol
juk: hiszen ilyeténképp csak rontjuk a 
helyes és célszerű időbeosztást. De ha 
már éppen öt várost akarnánk bevonni 
a szövetkezetbe, akkor is Nyíregyháza 
helyett Máramaros Szigettel kell szö
vetkezni, — tisztán a kulturális misz- 
szió szempontjából. De meg igy dik
tálja ezt az »északkeleti szini szövetke
zet« cime is.

— Lelkész választások. A lasztóci 
egyház (Felső-Zemplén) lelkipásztorául: 
Erdélyi András magyar-izsépi lelkész 
hivatott meg, — a vajkóc-mátyóci (Ungi 
egyh. m.) egyház pedig Nagy Géza 
ungvári s.-lelkészt választotta meg. — 
A magyar-jesztreb-szürnyegi ref. egyház 
Kozma Antal gercselyi lelkészt válasz
totta meg néh. Erdélyi Sándor utód
jául.

—■ Vendégszereplés. Mint lapunk 
előző számában említettük, Kunhegyi 
társulatánál vendégszerepeit a vidék 
egyik jó színésznője özv. Tarnóczy Ti- 
vadarné e hó 22 és 23-án Nagymihály- 
ban a »Váljunk el» Cypriénjében és a 
»Dolonai nábob leánya* Vilma sze
repében. A színésznőt mindkét este tün
tetőleg fogadta Nagymihály közönsége, 
mely teljesen megtöltötte a színházat. 
Virággal és tapssal jutalmazta Tarnó- 
czynét, kinek számtalanszor kellet a 
lámpák előtt megjelenni. Disztingvált 
és természetes játékával és ízléses toa
lettjeivel szép tetszést aratott. Kunhe
gyi a legnagyobb valószínűség szerint 
szerződteti Tarnóczynét, a ki minden
esetre a társulat egyik jelesebb tagja 
lesz.

— Kezdődik a vadászat. Most már 
türelmetlenül várják a vadász-sport ked
velői azt az időt, a mikor fogolyra és 
nyulra ismét szabad lesz lőni. Mindösz- 
sze 5, illetve 21 nap választ cl a tila
lom fölszabadulásától. — Augusztus hó 
1-sővel kezdetét veszi a foglyászás és 
16-ikával a nyulvadászat. A szenvedé
lyesebb vadászok már kirándultak fűrjre, 
vadrécére. Ezek az úgynevezett »próba
lövések«. Amint értesülünk évről évre 
gyengébb a vadállomány. Kevés a vé
dett hely s az időjárás igen kedvezőt
len vadjaink szaporodására.

— Vidéki magántisztviselők nyugdíj
intézete. A vidéki magántisztviselők kö
rében, mint értesülünk, mozgalom in

dult meg, a mely a vidéki magántiszt
viselők nyugdíjintézetének megalakítá
sát célozza. Ha e mozgalom sikerrel 
fog járni, a vidéki magánhivatalnokok 
régi óhajtása megy teljesedésbe. Az uj 
intézet igazán hivatva volna arra, hogy 
valódi régen érzett hiányt pótoljon. A 
magántisztviselők országos nyugdíjinté
zete úgysem tud teljesen megfelelni 
ama várakozásoknak, a melyeket hoz
záfűztek, hanem igenis költséges pasz- 
sziókkal gondolja célját elérhetni. Nagy 
palotát épit az uj épület telkén, a he
lyett. hogy minden erejét hivatásának 
szentelné. Tehát csak örömmel üdvö
zölhetjük a vidéki tisztviselők mozgal
mát, a melylyel függetleníteni akarják 
magukat a központi intézettől és a leg
jobb sikert kívánjuk akciójuknak.

— Hitelszövetkezeti mozgalom Va
raimon. Szombaton e hó 22-én, — mint 
varannói levelezőnk írja — megláto
gatta városunkat gróf Andrássy Sándor 
mint a zemplénmegyei gazdasági egye
sület elnöke, hogy a hitelszövetkeze
teknek propagandát csináljon. Azokat 
a varannói járás intelligenciája előtt 
népszerű előadásban ismertette. Az ér
tekezleten nagyon sokan voltak jelen 
és többen hozzászólottak a tárgyhoz 
úgy: Vladár Emil, Cséri Hermán, An- 
talóczy Antal, Dr. Simonovits Ignác, 
Bogdányi Tivadar, Dr. Csőke József, 
Kovácsy Gyula, Lampel Nándor, Gan- 
zaugh Miklós, utoljára az előadó. Ha
tározatot e tanácskozáson természete
sen még nem hoztak. De azt a hallot
tak nyomán konstatálhatjuk, hogy a 
varannói járás területén is megindult a 
mozgalom hitelszövetkezetek felállítása 
iránt, igy többek között bizonyos, hogy 
sikerülni fog A.-Hrabóczon és Sókuton 
létesíteni szövetkezetét. Szóba került 
még a fogyasztási szövetkezet eszméje 
is, de ezt mint Zemplénvármegyében ez 
idő szerint kivihetetlent, egyelőre elej
tették. Végül Füzesséry György főszol
gabíró köszönte meg az előadó gróf
nak szives közreműködését és fárado
zását.

— Kunhegyi társulata e héten fejezte 
be Nagymihályban pár estére terjedő 
szezonját. A nyári társulattal most Haj
dú-Böszörményre ment. Szeptemberben 
Munkácson fognak játszani, október
ben Ujhelybe jönnek. Itt csakis nov. hó 
közepéig maradhat, mert ebben a rossz 
színházban azontúl játszani nem lehet. 
Várjuk hogy Kunhegyi elsőrangú tár
sulatot hoz ide, mert csakis attól függ 
szerződhetik-e vele majd az »észak
keleti szini szövetkezet.«

—■ Petőfi ünnepély Varannön. A va
rannói ifjúság szép és impozáns ünnep
séget rendez vasárnap Petőfi halálának 
félszázados évfordulójára. Az ünnepsé
gen — mely után táncmulatság lesz — 
részt vesz a város és vidék intelligen
ciája.

— Kinevezések. Ó Felsége a király 
az igazságügyminiszter előterjesztésére 
Görgey Gyula sátoralja-ujhelyi járásbirót 
és Képes Gyulát a sátoralja-ujhelyi tör
vényszék biráját a VII. fizetési osztályba 
sorozott birákká nevezte ki.

— Megörült a nászéjszakáján. Né
meti községben borzalmas eset történt 
e hó 20-án. Berencs Mihályné lakodal
mát tartotta második férjével Tauer 
Mihálylylyal, a ki röviddel első férje 
halála után vette el az özvegyet — s 
midőn uj házaspár nyugodni tért, egy
szerre a lakodalmos népség rémes si
koltást hallott. Felrohantak a fiatal pár
hoz és borzadva látták, hogy Berencs 
Mihályné rémülten szaladozik a szobá
ban s azt kiabálja, hogy első férje szel
leme van ott és őt meg akarja fojtani. 
A szerencsétlen asszony megőrült a 
nászéjszakáján. — Szerencsére csendes 
őrültségbe esett, nem bánt senkit, de 
az uj férjnek nem a legkellemesebb 
mézeshetei vannak.

— Kö8zönetnyilvánitá8. Dr. Hornyay 
Béla ur egyletünknek a nyári táncmu
latság alkalmából 3 frtot utólagosan 
adományozni kegyeskedett, mely ősz-
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szeggel a mulatság tiszta bevétele 314 
forint 18 krt tesz ki. Midőn ezen ősz- 
szeget pénztárunk javára átvesszük, vá
lasztmányunk nevében az adományo
zónak köszönetünket fejezzük ki. Sá 
toralja-Ujhely 1899. július hó 24-én. 
KIsŐ Sátoralja-ujhelyi Izr, Betegsegélyzó 
Egylet: Widder Gyula elnök, Haas 
Mór pénztáros.

— Elúszott. Paszternák Mari tállyai 
szőlőmunkás e napokban a szőlőben 
levő uraságtól felvette a munkások 45 
frtnyi heti bárét s azzal előre sietett a 
városba, hogy azt felváltsa és kioszt
hassa. Útközben meglepte a zápor s 
mikor egy megdagadt árkon át akart 
ugrani a pénzt kiejtette kezéből s az 
a vízbe esett. Kétségbeesetten fogott 
a pénz kihalászásához, de az árok vize 
oly sebes rohanással slkamlott tova, 
hogy a megrémült nő csupán egy öt 
frtos bankjegyet volt képes kifogni; a 
többi elúszott s valószínűleg el is ázott. 
Másut az emberek áznak el, ha pénzük 
van, Paszternák Mari, a ki kevésbbé 
önző, a pénzt áztatja el gondatlanság 
ból.

— Nyilvános nyugtató. A szőllőskei 
ref. iskola javára julius 9-én a »Hatfa« - 
fürdőben rendezett batyu-mulatság al
kalmából még utólagosak felülfizetni szí
vesek voltak 4 frtot: Schőnichen Raj
mund főmérnök B.-Pest, — 2 frtot: 
Jurcsó Ágoston lapszerkesztő Ujhely, 
— 1 — 1 frtot: Kozma Antal ref. lelkész 
Gercsely és Kozma Menyhért földbir
tokos B.-Vécs. Összesen 8 frtot. És igy 
az előző számban nyugtatott 52 frttal 
együtt a tiszta jövedelem 60 forintot 
tesz ki. Fogadják az utólagosan felül- 
fizetők nemesszivü adományaikért há
lás köszönetünket. Szőllőske, 1899. ju
lius 22, Tóth Sándor, Kozma Gedeon, 
mint rendezők.

— Próba bál. Révész Imre előnyö
sen ismert tánctanitó ez évi tánctan
folyamát augusztus hó 1-én fényes tánc- 
mulatsággal fogja befejezni. Á mulat
ság a régi »Nyúlt ez alkalomra szépen 
díszített tánchelyiségében lesz meg
tartva. Révész Imre ezzel ismét háláját 
akarja kifejezni a sátoralja-ujhelyi kö
zönség iránt, a miért őt évről-évre fo
kozottabb mérvben pártolják. Ez évben 
is szép számú növendék nyert oktatást 
a táncművészeiben a szülők legnagyobb 
megelégedésére. E szépnek és érde
kesnek Ígérkező mulatságon négy egész 
uj táncnem lesz bemutatva. (bk.)

— A legolcsóbb politikai napilap a
»Reggeli Újság*,, mely naponként nyolc 
oldal terjedelemben jelenik meg és ára 
(vidékre küldve): 1 hónapra 1 korona, 
3 hónapra 3 korona. A »Reggeli Új
ság« politikai értesülései a legjobb for- 
rásszából^rmaznak, táviratai a legújab
bak, napihirei a legfrissebbek. Kitűnő 
regényt és érdekes tárcákat közöl és 
egyéb rovatai is érdekesen vannak 
megszerkesztve. A »Reggeli Újság« elő
fizetői ingyen kapják a »Magyar Nép« 
cimü képes hetilapot. A »Reggeli Új
ság« főcélja az, hogy magyar család 
anyagi érdekeit és megélhetését min- 
denképen előmozdítsa. Hogy ezt a cél
ját gyakorlati utón mozdítsa elő, egy 
nagyszabású fogyasztási cikkeket szál
lító vállalatot alapított. Budapesten Jó- 
zsef-körut 19. szám alatti helyiségeiben 
óriási raktárakat rendezett be. Első 
kézből, nagyban vásárolja a fogyasztási 
cikkeket és csakis elsőrendű, primis- 
sima árut ad el olcsóbban, mint bár
mely más fővárosi kereskedő. A »Reg
geli Újság« fogyasztási cikkeket szállító 
vállalatnál megrendelhető: mindenféle 
fűszer, kávé, tea, csokoládé, rizs, gyer
tya, szappan, keményitő, cognac, rum, 
likőrök, hentesáruk, asztali és palack 
bor, sör palackokban, liszt, tészta, szén, 
savanyuviz, keserüviz, gépolaj, kocsi
kenő, zsákok, ponyvák és minden 
egyéb háztartási és gazdasági cikkek. 
Mindezekről részletes árjegyzéket min
den kedden küld a »Reggeli Újság« 
előfizetőinek, kívánatra azonban más
nak is ingyen és bérmentve. Csomago
lást nem számit. Előfizetési pénzek a

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P .
‘Reggeli Újság« kiadóhivatalába Buda
pest József-körút 19 szám. Megrende
lések a »Reggeli Újság« fogyasztási 
vállalatához Budapest, Jőzsef-körut 91. 
sz. intézendők.

* Schliomann Henrik. Schliemann 
Henrik nagyon szegény családból szüle
tett. Minden kincse fiatalsága, torhet- 
len akarata, kitartása és becsvágya vult. 
Kereskedőnek állott, hogy vagyont sze
rezve tehessen valamit az emberiségért. 
Küzdelmét szerencse kisérte és siker; 
sokszoros milimossá lett. Közben pi
henő óráiban, a görög ős-kor tudomá
nyával foglalkozott, miben neje is se
gítette. Mikor dúsgazdagon elhagyta az 
izgalmas kereskedői pályát, óriás va
gyonát a tudomány hasznára, az ős-kor 
ismeretének előbbre vitelére akarta hasz
nálni. Ásatni kezdett azon a helyen, a 
hol kutatásai után az ősrégi Mykene 
romjait sejtette. Tudományos törekvé
seiben is szerencsés volt. Egy égés/, 
város romjait sikerült kiásatnia ; az első 
várost, melyet ismerünk, a legelső ci- 
vilizácó nyomait találta meg és tárta 
fel. Az ő révén tudjuk, hogy a görög 
szellem minden kincsének elemei köl 
csönzöttek; a legrégibb művészi alko
tásokon főként a babyloni és phoeniciai 
hatás érzik. Stílusának minden elemét 
kölcsön vette a görög, de a kölcsön 
adókénál nagyobb következetességgel 
fejlesztette, s teljes stílussá tudta össze
olvasztani. A történettudománynak s az 
életnek legnagyobbb igazsága, a fejlő
dés eleve győzedelmeskedett az ő kuta
tásai révén. Milliókat költött az ásatá
sokra, de a millióknál drágább kincset 
vásárolt rajta : igazságot, történelmi bi
zonyosságot. Kutatásait maga irta meg 
könyvalakban.

S ez a szellem-óriás, az erkölcs és 
alturizmus e nagyszerű példája azzal 
mutatkozott be Tóth Bélának egy gö
rög hajón: »Én semmi nagybt sem tet
tem. Nem vagyok semmi más, csupán 
modern nyugati agy velő.«

Kutatásának kincsei most jutottak el 
hű reprodukciókban a magyar közön
séghez. Meghozta Őket a »Nagy Képes 
Világtörténet« 32. füzete, mely a szö
vegben bőven szól a Mykenei kultúrá
ról. A tizenkét kötetes nagy munka 
szerkezztője Marcali Henrik, egyet, ta
nár, a görögökről szóló kötet szerzője 
dr. Gyomlay Gyula akadémikus. Egy 
kötet ára díszes félbőrkötésben 8 frt; 
füzetenként is kapható 30. krjrával. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek, 
írod. Int. Rt. Budapest, Üllői-ut 18.) s 
minden hazai könyvkereskedés utján.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Tokaj föltámadása.
— Első köilemény.*) —

A ki mostanában Alsó-Zemplénben 
megfordul, legelső kérdése annak: mi 
lett a Tokaj-Hegyaljából a phyloxera- 
pusztitás óta? S érdeklődésében nem 
elégszik meg annyival, hogy tudomá
sul vegye a jó hirt, hogy uj ültetvé
nyek vannak már, hanem, ha már ott 
jár, bizony meg is nézi az uj telepe 
két. Különösen gazdálkodó ember sok 
fordul meg igy látogató vagy tanulmá
nyozóképen Mádtól Sátoralja-Ujhelyig.

S ez az érdeklődés nem is csoda. A 
tokaji bor nemzeti ügy, országos büsz
keség volt mindenhol. Az ötputtonos 
aszú volt a világ borainak Shakespe- 
reje s méltó a kíváncsiságra, hogy ezek
ből az újakból kikerül-e legalább egy 
Gőthe vagy Petőfi?

E tekintetben bizony bajos ma még 
határozott feleletet adni. — A Ripária 
portalisba oltott legvénebb furmint-tő
kék tiz-tizenegy évesek s az első na- 
gyobbtermések a milleniumkor voltak. 
Az öreg gazdák úgy vannak az uj bor
ral, mint az uj időkkel, szidják. Nekik 
a régi jó idők s a régi jó borok ked-

♦) A Hegyaliát érdeklő eten közérdekű oik- 
ket a »Pesti Hirlap«-tól vettük át,

vesebbek. A fiatal gazdák pedig lelke
sednek az uj »oltott bírért«, mely csak
ugyan erősebb a réginél s bízva bíz
nak, hogy Tokaj híres s dicsősége ezu
tán lesz még csak igazán világra szóló. 
A/.zal argumentálnak, hogy gyümölcs 
oltás által nemesedik s igy a furmint
nak is ez utón fejlődnie kell. A mai 
művelés is ezerszerte gondosabb, szak
szerűbb, mint a régi volt. A fiatalabb 
gazdák többnyire tanult, természettu- 
domúnyilag képzett férfiak; a munkás- 
nép, az u. n. »kapások«, tőlök tanul
ták el az uj, kertészeti módszert s igy 
valószínű, hogy az »uj Tokaji« jobb 
lesz a réginél.

A Tokaj-Hegyaljai uj szőlőművelés 
Tállyáról indult ki s jó formán egy 
ember, dr. Sz. Gy. érdeme. 1887-ben, 
mikor sokan még a phylloxera létezé
sében se bíztak, kezdette meg ez a 
tulajdonos a védekezést s állított vad
iskolát egyik szőlejében. A következő 
évben beutazta a Rajna-mentét és a 
nagyobb francia borvidékeket s haza
érkezvén, egyik pusztulóban lévő szőle
jét kiirtotta egészen. Kinevették érte. 
Hiába magyarázgatta, hogy a Tokaj- 
vidéki lávás, nyirok-talajban nem ér 
semmit a szénkénegezés, hogy ott újra 
kell kezdeni, phylloxera-álló vadvesszők 
ültetésével az egész művelést: nem 
hallgattak rá. Egyébiránt ez nem is 
csoda. Akinek a szőleje még vígan zöl
dült s bőven termett, az nem igen volt 
hajlandó elhinni, hogy filloxera pusz
títja tőkéit s jobban is szeret az em
ber nevetni, mint kétségbe esni, kivált 
szomorodni mellett.

Pár év a.att azonban nemcsak a tály- 
lyai határ, hanem, a tokaji hegy kivé
telével. kipusztult minden szőlő a Hegy
alján. Dr. Sz. ekkor pár télen át oltó
iskolát rendezett be, ahol férfiak s asz- 
szonyok tanulták a fásoltást s a cse
kély napszám mellé, ösztöndijképen, 
oltókéseket, pénzt, mit, osztogatott köz
tük az öreg tulajdonos. így nevelt nem
csak magának, hanem az egész város
nak uj munkás-nemzedéket, akiknek ma 
jó hasznát veszi az egész Hegyalja. A 
tállyai oltó-emberek ma már nagyon 
kapósak mindenfelé s különösen június
ban, a zöld oltások idején, két-három 
forint napszámot kapnak. Otthon persze 
kisebb a napszámuk, de azonfelül utó
lag percentet is kapnak, körülbelül egy 
krajcárt minden megfogant oltványért, 
úgy, hogy szapora kezű ember egy jú
niusi nap folyamán öt-hat forintra valót 
összeolt.

Jellemzi az ez évtized elején kitört 
kétségbeesést, hogy akik addig a phyl- 
loxerában sem hittek, azután azt sem 
akarták elhinni, hogy az uj ültetvények 
ellen tudjanak állani. Egy-két merészebb 
gazda, kétkedve bár és óvatosan, kö
vette a jó példét, de a legtöbb csak a 
fejét csóválta és sóhajtozott. A nép, 
mely egyebet nem tanult, csak szőlő
munkát, elkezdett széledni le az Al
földre, kubikolni a Tiszához, fát vágni 
az erdőkbe, sokan a fővárosban, meg 
Amerikában próbáltak szerencsét. Á 
szerencsi cukorgyár is sok tönkrement 
kapás-családnak adott munkát répaföld
jein s gyárában. Nyomor és kétségbe
esés ütött tanyát az egész Hegyalján s 
bizony nem csupán a szalmafödeles vis
kókban.

Nagy szerencse volt, hogy az a pár 
kísérlet bevált, hogy a sok mindenféle 
ripária és ruprestis közül, a mikkel dr. 
Sz. s egy-két követő társa próbálko
zott, sikerült kiválasztatok a legalkal
masabb alanyt, a Riparia portalist, 
mert különben az egész vidék tönkre
ment volna azóta. Ennek a vad-alany
nak köszönheti a Hegyalja, hogy ke
nyérhez, s az ország, hogy tokaji bor
hoz jutott.

Mert a bizalmatlanság akkora volt 
ez uj mivelés iránt általában, hogy ha 
akkoriban, a vad-alanyok alkalmatlan
sága miatt, kivész az a pár u] telep, 
elveszti kedvét az a pár kezdeményező, 
elveszett volna a tokaji bor is örökre 
vagy legalább nagy időre, a föld népe 
meg koldus volna azóta.

Valamikor, kilencvenháromban, az

öreg dr. Sz., ki legjobban bízott, leg
többet költött telepeire s mint aféíe 
Kossuthlelkü reformer, örökösen izga
tott a maga teóriája mellett: fogadásba 
keveredett ellenfeleivel. Azt állította, 
hogy 6 a milleniumra száz hektoliter 
uj tokajit fog szűrni. Természetes, hogy 
nem hitték el neki, pedig fölajánlotta 
tétnek azt az egész szüretjét.

Hanem a nevezetes első nagy szü
retre mégis csak beállították az öreg 
ur borházába. Déltájban kezdték töl
tögetni a hordókat s mikor egy-egy 
megtelt, mozsárlövés jelezte. Százcgy 
lövés hangzott el vacsoráig. Ez a száz- 
egy lövés, mely az uj rendszer diada
lát hirdette, úgy látszik, kihangzott az 
egész Hegy aljára, mert azóta hihetet
len arányokban folyik az ujraültetés 
mindenfelé az egész vidéken. Tállyán, 
mely legelőbbre jutott közel kilencszáz 
katasztrális hold van már beültetve, a 
filoxera előtt ezernégyszáz kát. hold- 
nyi szőlő volt ottan összesen, 
t |Sok szép ültetvény van Mádon és 
Tarcalon, a hol az állami vincellérképző 
vezetett. Tolcsva és Erdő-Bénye, Sá
rospatak és Ujhely ma már szintén sok 
szép uj ültetvénynyel dicsekszenek. Kü
lönösen egyes nagybirtokosok terem
tettek szép uj telepeket, de néhol, kü
lönösen Tállyán, Mádon, a nép is újra
csinálja a maga apró parlagjait.

Pár év alatt hihetlenül felszökött e 
parlagok ára. A régi jó világban be
ültetve, termésestől meg lehetett volna 
annyiért kapni egy hold szőlőt, ameny- 
nyit ma egy akkora dudvás, sziklás, 
bozótos területért elkérnek.

— Csődelrendelések. Moskovics Mór 
ezelőtt doinbrádi lakos jelenleg isme
retlen tatózkodásu bej. kereskedő ellen, 
a nyíregyházi tvszék. Csődb. Mráz Já
nos, tömg. Rézler György. Bej. okt.
2., félsz. okt. 30., csődv. nov. 3. — 
Has/.ai János és neje kisvárdai lakos 
ellen, a nyíregyházi tvszék. Csődb. Kál- 
lay Miklós dr. tmg. Sztnerácsányi László 
dr. kisvárdai ügyv. Bej. szept. 4., félsz, 
szept. 25. csődv. inegv. szept. 27.

— Eladó szőlő. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja 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 és fél hoL 
das beültetett, egy 3 és fél holdas par
lag terület a legjobb helyeken, s még 
több más parcella. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Szerda, julius 26.

A közönség köréből.*)

N y íl t  l e v é l
Dr. Szilva Béla ügyvéd urnák

Szerencsen.
A Szerencsen megjelenő »Tokaj-Hegy- 

aljat f. évi julius hó 13 án megjelent 
29 ik számában az óvoda építészeti bi
zottsághoz intézett: »A szerencsi óvoda 
építés Ugye« cimü vezércikkére min
denekelőtt meg kell említenünk, hogy 
ilyen bizottság nálunk nincsen s eként 
a cikkben foglalt kérdés is bizonyára 
nem ennek a nem létező bizottságnak, 
hanem az alól is írott kisdedóvó fel
ügyelő bizottságának lehetett szánva, 
mint a mely bizottság az óvoda épület 
felállítására vonatkozó szerződést, a vál
lalkozóval megkötötte. — Ennek a fel
ügyelő bizottságnak aztán, a fönnebb 
megjelölt cikkben foglalt kérdésére fe
lelete egyszerűen csak annyi, hogy a 
»Tokaj-Hegyaljá«-bán ebben az ügyben 
korábban megjelent közleményekre ref
lektálni egyáltalán nem kíván a bizott
ság, de mindazáltal az igen tisztelt 
doktor urnák, tekintettel arra, hogy a 
helyi dolgokról mint uj ember, amiként 
ezt cikkében maga kijelenté — telje
sen tájékozatlan: van szerencsénk be-

*) E rovat alatt közöl tekért a szerkesztő 
nem felelős
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esés értésére hozni, hogy a »Tokaj- 
Hegyaljá»-nak vonatkozó korábbi köz
leménye, amely alapul szolgait cikkének 
megírásához s a cikkben foglalt kér
déséhez — teljesen téves és egyoldalú 
nemcsak de szándékosan rosszakaratú 
s erről könnyen meggyőződést szerez
het •— cikkében kifejezett kívánságá
hoz képest — a községházánál, a köz
ség birája által őrzött bizottsági ülések 
jegyzőkönyveiből s az építés ügyére 
vonatkozó egyéb adatok, nevezetesen 
a m. kir. államépitészeti hivatal által 
felülvizsgált és jóváhagyott műszaki le
írás és tervrajz, nemkülönben a két pá
lyázó költségvetéséből.

Szerencsen, 1899 julius hó 20-an.
A szerencsi kisdedóvó 
felügyelő bizottsága.

A P R Ó  R E G É N Y E K .

Predics ur rég megszökött volna már, 
de valahányszor megkísérelte, ott ter
mett előtte a szép Szupun-Mara az ő 
kormos ábrázatával.

— Utóvégre — gondolta Predics ur 
— a szerelmes Szupun-Mara egész csi
nos teremtés.

S minthogy erővel sem szabadulha
tott meg tőle, ráállott mindenre.

A lakodalom cigánymódon folyt le.
Predics urnák a mulatás folyamán 

beverték a fejét, de gyöngéd felesége 
gondozása folytán hamar begyógyult.

Dzsasz-Andrija vajda halála után a 
vajdajelöltek sorába vették föl.

Szupun-Marának nagy befolyása volt

az előkelő cigány körökben, de Predics 
urnák legkevésbbé sem tetszett felesé
gének érintkezése a cigány főrendekkel, 
mert még mindig borzasztó féltékeny 
volt.

Eképen hamar elveszhette azoknak 
bizalmát és a vajdaválasztásnál csúfo
san megbukott.

Az uj vajda hozatott a cigány állami 
pincéből egy akó jó pálinkát, hogy azt 
az ő egészségére ürítsék.

Predics urat er az állami pálinka az 
ő édes apjának italára emlékeztette, 
mert az hajdan szeszes italokkal ke
reskedett. Nem lehetetlen, hogy a ci
gányok hordótelcpe édesapjának és más 
kereskedőknek a fiókja volt, az el nem 
adott, de ellopott áruk részére. Azután 
visszaemlékezett első feleségére és bá
natosan pusztította az állami pálinkát.

Az áldomásnak verekedés lett a vége, 
Predics ur bírókra ment az uj vajdával 
és úgy találta földhöz teremteni, hogy 
annak mind a két lába beletört.

Feljajdult a cigány, mint a sakál, a 
cigánysereg pedig üvöltött körülötte. 
Predics ur jól tudta, hogy merre van 
a hazája.

A mikor körülnéztek a véresszemü 
cigányok, Predics már csak a hátát 
mutogatta. Azt is jó messziről. Felkap
tak, ki lovára, ki sátras kocsijára s 
megkezdődött a gyönyörű hajsza.

Már ropogott Predics urnák a cigá
nyok felé fordított háta, amikor közbe
lépett Sakabendics városának dicső 
rendőrsége és megmentette a város 
tiszta nevét a gyilkosság mocskától.

Predics ur nem egyezett bele a való
ságba. Visszakövetelte a maga felesé

gét. Sztánka nagysága pedig kijelentette, 
hogy egészségi szempontból nem élhet 
tovább a férjével.

(Vége következik.!

A  s z e r k e s z tő s é g  ü z e n e te :

N épdal. H elyben Igen szép népdal Nekünk 
is rendkívül tetszik, de ez idő szerint nem 
közölhetjük, mert közönséges. Nem mond 
benne semmi újat, csak olyat, a melyet már 
úgyis megszokott a világ. Egyik után jön a 
másik, az egyik előtt volt megint egy más. 
így megy ez réges-régen, és talán igy is van
Jól

S zép  a s sz o n y . Arra a feleletet hirtelen mrg 
nem adhatjuk, majd gondolkodni fogunk rajta.

Jo g á sz  P a ta k , ön nyert. Csak a  szükségbeli 
keresztelést (in periculo mortis) végezheti akár 
ki és akárhol.

Kiadja :
A S Z E R K E S Z  T ŐS É G.

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

Ü Fensége Salvator Lipót föherczeg udvarmesteri hivatali.
Általános Asbestnru-gyár.

0  császári és király i Fensége Salvator Lipót Föherczeg ren d k ív ü l meg van e lé 
gedve az asbesttnlppal bélelt czipökkel. Ü Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
e ezipőket és érezte, hogy lábai nem fáradtak úgy el, mint más közönséges czipőknől 
Küldök egy pár vadász czipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat ashesttalp- 
béléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldjék ide.

H isszü k , hogy e v a d á s z c z ip d k  ép oly jó k  le sz n e k  é s  ép o ly  m eg fe le lő k , a m int 
m egfe le lők  v o lta k  a  s z a lo n c z ip ö k .

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

Tisztelt. Doktor ur !
Az asbestbetéti ozipők kitünőeknek bizonyultok, 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 hive

WEKERLE SANDÜft.

N i n c s  t ö b b é  l á b f á j á s !  *p i
Ó v ju k  lá b a in k a t h id e g tő l,

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

Rövid idei viselés után m egkön nyebbü l a j á r á s a  annak, ki 
czipőjét d r . H őgye8 -fé le , az  e g é sz  v ilág o n  s z a b a d a lm a z o t t  

a s b e s t ta lp b é lé s s e t  l á t j a  el.
Kettősvastagságu 1 írt 20 kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr,,

gyermekeknek fele.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizonyba, hogy a C8. é s  k ir . k ö z ö s  

h a d se re g n e k  é s  a  m. k ir .  ho n v éd ség n ek  eddig  2 2 .5 0 0  p á r  s z á l l í t ta to t t .
Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése mellett Felvilágosí

tások, prospectusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
A sbestáru-gyár

15- 52 részvénytársaság
Budapest VI. Sziv-utcza 18.

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

N yom tatott L andesm ann Miksa és T ársa  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely.


	59



