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(bp.) U to lsó  időben nagyon gyak
ran használják ezt az úgyn evezett  
„rendszer* szócskát. Ez a nyolc  
betűs szócska igen  igen sok min
den t tartalm az. A lapjában véve  
jelenti a m egyei és  városi szervek  
vegetációját.

A z uj korm ány m ű ködése óta  
mi m egyeiek , m ohóbban lessük a 
»rendszer« fejlem ényeit, mint a 
politika leg érd ek eseb b  m om en tu
mait. K ülönösen azért is, m ert 
ugyanaz a korm ányelnök, a ki a 
jo g , törvény  és igazság m esgyéjét  
je lö lte  ki m ű ködése utjául, az egy-  
szem élyben  egyszersm in d  Magyar- 
ország belügym in isztere is.

F ö lö sleg es  hangoztatnunk, hogy  
e g y  ország b e lső  g y en g ü lése  vagy  
erő sb ő d ése  a legszom orubb és il
le tve  a legüdvösebb  lehet arra 
az országra. É s valljuk m eg ma is
—  am in thogy  g y a k ia n  m egm on
dottuk  a m ulti rendszer idejében
—  hogyha M agyarország azon a 
régi posványos, ingován yos c sa 
páson m ég sok á  bandukol, akkor 
m iham ar elm erült volna.

Talán a haladás törvén ye , talán  
az idők parancsszava, talán a g on d 
viselés, —  nem  tudjuk mi volt az 
a mi az e lm erü léssel fen yegető  á l
lapotból kiragadt bennünket, —  
csak örvendünk, ha a belügyi kor
m ány e g y es  tén y k ed éséb ő l nyil
ván látjuk, hogy  a rendszer m eg
változott.

Hol halottuk ezelő tt azt a han
got, a m elylyel a korm ány m eg
fedte a m ócsai e se te t e lő idéző  ko- 
m árom m egyei tisztviselőket? Mikor 
volt az ezelőtt, hogy belügym i
niszter olyan leiratot intézzen vár
m egyéhez, mint Széli Kálmán in
tézett julius 24 -én  C sanádm egye  
alispánjához ?

Uj hangok ezek. Uj hangok, a 
m elyeknek  akkordjai idegenül, de  
k ellem esen  hangzanak. K ellem esen, 
m ert érezzük b elő le , hogy a vissza
élések , a jogtalanságok , a törvény
te len ség ek  d isszonáns akkordjait 
te ljesen  küszöböln i szándékozik  
onnan

H iszen vessünk csak eg y  rövid 
I pillantást arra a csan ádm egyei Ie- 
í iratra. —  H allgassuk csak m ilyen  
I üzenetet küld Makó városához. A  
.m int következik:

— A pénztárak és minden egyes 
gazdálkodási ágazat nemcsak rendszer
telenül kezeltetnek, de teljesen ellen
őrizetlenek.

— A bérben birt fogyasztási adó és az 
erdő vagyon körül megbotránkozást keltő 
a kezelés.

— Befolyó jelentékeny összegekről 
a számvevőség tudomással nem bir.

— Az alkalmazott egyének nagy ré
sze úgy képesség, mint megbízhatóság 
tekintetében kifogás alá esik.

— A számadások 1896. és 1897. 
évről felülvizsgálva, 1898. évről pedig 
még elkészítve nincsenek.

— Maga a szervezet és rendszer 
rossz.

— Súlyos felelősség terheli a város 
közönségét, hogy az önkormányzattal 
járó kötelességeket és föladatokat tel

jesíteni vagy nem képes, vág nem haj - 
! landó.

A vármegye a törvény által rá
ruházott felügyeleti és ellenőrzési jogot, 
de egyszersmind kötelességét oly mó
don gyakorolta, hogy annak következ
tében a jelzett állapotok lehetővé váltak.

Csak úgy kiszedtük a többi k ö 
zül ezek et a vádpontokat. M elles
leg m ég m egem lítjük azt a csinos  
és nálunk nem érdektelen dolgot, 
hogy »szállított és e lfogyasztott 
papirosért m inden évben körülbelül 
egyenlő összeget, 3 8 2 9  frt 65  krt 
fizettek ki. M egrendelték , ki is 
utalványozták, de hogy ki vette  
át s hogy kezelték  el ezt a ren
g e te g  papirost, annak m ég nincs 
nyom a.«

F elem lítettü k  pedig ennek a bel
ügym iniszteri leiratnak eg y es  rész
lete it legkü lönösebb en  azért és  
abból a szem pontból: m erítsen b e 
lőle Z em plénvárm egye és Sátoralja- 
Ujhely k özön sége tanulságot. T a
nulja m eg  ebből a leiratból, hogy  
m ost már nem lehet a közügyek
kel am úgy im m el-ám m al bibeló'dni. 
A  városi vagyon  nem lehet többé  
Csáky-szalm ája. Meg kell ragadni 
a m egyei közigazgatás és városi 
gazdálkodás gyep lőjét am úgy isten
igazában.

Azzal tisztában vagyunk, hogy  
Z em plénvárm egye pénzügyi viszo
nyai bizony nem  a legfényesebb ek . 
A zt p ed ig  em lítenünk sem  kell, 
h ogy  Sátoralja-U jhely város pénz
ügyi szituációja tisztán szem fény
vesztésen  alapszik és csak  ezért

látszik türhetőnek. H olott napnál 
fén yeseb b en  kim utattuk, hogy alap
jában véve a lehető  legrosszabb. 
Annyira, hogyha netalán a gaz
dálkodás csak  egyetlen  grádu& al 
hibban rosszabbra, m enten  beáll 
az anyagi züllés. A  mai állapotok
nál is csak  kü lönféle Iheoretikus 
in tézk ed ések k el —  a közvetett és  
közvetlen adók  eg ész  k om p lexu 
m ával —  lehet fenntartani vala
hogyan az egyen sú lyt. Arról már 
nem  is szólunk, hogy mily h e ly te
len útra tért el a város, m ikor  
különféle cím eken —  a b ü n tetés
pénzek horribilis em eléséve l és  
szaporításával —  mily k ím életle
nül szipolyozza a közönséget. D e  
ez a közönség dolga: ő tűri, a 
város ped ig  nem  tesz a lelkiism e
retén ek  szem rehányást. Ha ugyan  
van benn e ebből valami.

D e  hogy  a dologra térjünk. A  
Csanádi leiratból kü lönösen  azt az 
örven detes ok fejtést vonhatjuk, 
hogy ez a leirat m indenesetre  
rendkívül hatással lesz a várm e
gyék  és városok igazgatására. E l
végre is tudjuk, hogy  b izony or
szágszerte  gyen gén  d ö cö g  a köz- 
igazgatás szekere. Ez az intelem  
—  a m ely, mint ú jd on ság  szám ba  
m enő je len ség  m in denesetre  jelenti 
a rendszer változtatását —  letérít  
majd sok  m egyét és várost a h e ly 
telen  gazdálkodás ingován yos m es- 
gyéjéről.

E bben  az irányváltoztatásban  
nagy fe le lő sség  háramlik a sajtóra

T  A  R  C  A .

H ig y j , r em é lj , s z e r e s s .

A „Felsőmagyarországi Hírlap1* részére

Irta: Marco.
Hova a madár is csak ritkán téved, 
Erdők magánjában él egy szerzetes 
Tanyája zord barlang, bent egy feszület 
Rá három szó vésve: »Higyj, remélj, 

[szeress.«
Bár ősz a haja már a szerzetesnek 
Szive még most is ifjú tűzzel ég,
S olykor emlékére egy régi képnek, 
Titkolt köny lepi el lángoló szemét.

Vájjon mily fájdalom, bánat lehetett, 
Mely őt a magányos börtönbe űzte?. . . 
Egyetlen barátja a fafeszület,
S mi követte őt, fájó keserve !

Es átalölelvén a keresztfáját 
A rég elfeledett szegény szerzetes, 
Mintha újból visszanyerné bizalmát 
E szavak láttára: »Higyj, remélj, szeress.«

Hittem én is egykor, mint gyermek hihet, 
Hitem tárgya lány volt s csalfa szerelme, 
O tőle reméltem földi üdvömet, 
Szerettem lángolón, mindent feledve!

Hajh, de fölébredtem I Ő hütelen lett,
S midőn láttam, szivem, hogy meg nem 
________________________ [repedt

Balga! . . . Elakartam vetni éltemet,
Óh! De hála néked Isten 1 . . .  Én élek.

Elek s újból hiszek én jó Istenem 
Bizton remélem, hogy c megtört kebel, 
Annyi vihar után végre megpihen 
S mi után vágyott végre nyugtot lel.

Szivem újból szeret. . .  Forrón szeretlek 
A világ elhagyott. . .  Te nem . . . Csak 

[te nem,
A tévelygőt veszni te nem engedted 
És én leborulva imádlak téged óh Isten!

Itáliai impressziók.
Irta : E rényi Nándor.

POMPEI.
A nagy elmúlás gondolata szállotta 

meg agyamat, a szivemet. Fölnéztem 
az örök kék égre, beszivtam az olaj
bogyók átható illatát köröltem piroslott 
a narancs, sárgállott a citrom, nehány 
murcos olasz kölyök könyörgő hangon 
kínált kihűlt lávaköveket, a pápa meg 
a király képének lenyomatával. A ho
telben csengettek éppen a table d’ho- 
telhoz, egész sereg vidám angol leány 
pajzánkodott a terrasszon; csupa vi
dámság, csupa élet, csupa szin és csupa 
forróság vett körül, még a madarak is 
daloltak és én mégis csak a sok, a nagy, 
a szürke hamut néztem, a mi beföd itt 
mindent, a mi némán takarja mindazt, 
a mi ezer esztendők előttt itt élt, vi
rágzott. Néztem a hamut, a szürkét és 

Lapunk

arra gondoltam, hogy minden el fog 
múlni egykor magától. Elhangzik a ma
dárdal, hamuvá lesz a kis tetem, amely 
most élő alakban ugrál egyik a má
sikra, hamuvá lesztek ti vidám, piros, 
kacér blousos angol missek és ladyk, 
hamuvá lesz a kövér cameriére, a ki 
most mosolyogva sorolja fel a francia 
konyha minden inyenezségét és hamuvá 
leszek én magam is. Minden elmúlik, 
csakja hamu a porhanyos, szürke hamu 
marad örök, ez itt, amely betakar min
dent a halott város körül. Minden el
múlik, csak a hamu marad ur majd 
mindenek fölött. Ha nem volna ilyen to- 
rokszorongatóan szomoruságos, ha nem 
ülne ki homlokomra a verejték e gon
dolatoknál és ha nem kalapálna a szi
vem őrülten itt közöttetek néma, ko
pár, barna romok, valóban kacagni tud
nék ez ostoba histórián. Mi nagy, erős, 
okos emberek, lehoztuk magát az iste
nek villámait az égből, megfékeztük az 
idő és tér hatalmát, a természet ezer 
sustorogó, forrongó erőire béklyót ve
tettünk, mi nagyok, hatalmasak, urak 
mindenek fölött, tanácstalanul és bam
bán bámuljuk, a puha ártatlan hamu
rétegeket, rajta állunk most, látványos
ság nekünk, a mit három csillaggal 
méltat a vörös Baedecker, és biztosan 
tudjuk, hogy ez a hamu mi magunk 
vagyunk, voltunk és leszünk és nem te
hetünk ellene semmit.

A halál symphoniája susog felénk a 
romok közül.

Pompei fórumán állok. Büszke már- 
vány oszlopok hirdetik a művészet örök 
A  o l d a l .

igazságait, szószékek az elme és a szó 
hatalmát, templomok a hitet és maga 
ez a hatalmas, szinte beláthatalan tér
ség az ő elmúlt nagyságukat, erejüket. 
Itt hemzsegett a nép, festői ráncokba 
szedett tógákban, jártak fel és alá a 
város elei, itt üdvözölték a győzőt, a 
ki megtért a nagy csatákról, dicsősé
get és uj földet szerezve Rómának. Az 
áldozatok füstje itt kanyargott fel a fel
hők felé, a tömjén kábító illata itt ve
gyült össze a virágok szagával, myrtus 
és epheugalyak között itt járt Pompei 
népe.

. . .  És megszólalt hirtelen a vég
ítélet harsonája és megnyilottak a po
kol kapui és omlott a füst, a tűz, és 
hömpölygött a láva: romokban hever
tek a büszke márvány oszlopok, robogva 
dőltek össze a templomok és meghal
tak a senatorok, a győzők, a consu- 
lok, a rabszolgák, a költők, a viado
rok, az anyák, a hetairák, meghaltak 
mind egy lehelletre és nem maradt 
más, csak hamu, szürke, süppedő, forró 
hamu. Kihűlt ez aztán és lágyan borí
tott be mindent Pompei téréin, mi élt, 
mi küzdött, mi szomorkodott, mi viga
dott. Válogatás nélkül.

A hamu hallgat.
És az amphiteatrum végtelenül sorai

ban, a márványpadokon fekvő sena- 
roktól kezdve föl a picikére zsugoro
dott »misera plebs«-ig, ott szorongott 
fél Pompei. Lenn a porondon bősz or
dítással tört a fenevad a vértől ázot- 
gladia tora, annak halálhörgése össze- 
vegyült a tömeg orditásával és a zene
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is. Ma már szabadabban m ozog
hat az is. A  hol a régi rendszer  
idejében nem  szívesen  vették , hogy  
e g y  várm egyében a lakáj oppor- 
tunitással h ízelkedő orgánum  m el
le tt független és szók im ondó újság 
is létesü ljön  és igyek eztek  azt 
m indenféle terrorizm ussal csirájá
ban elfojtani —  o tt a mai rend
szer idejében bizony nem  m erész
kednek tö b b é  hetvenk ed ni.

É s ebben a rendszerben dol
gozni is gyön yörű ség . Hol láttuk  
azt eddig, hogy  a m iniszterek tu
dom ást vettek  helyi érdekű vissza
élésekről? Csak egy  példát em lí
tünk. Lapunk egyik  előző szám á
ban felhívtuk Darányi miniszter 
figyelm ét a gyüm ölcsfáira. Pár nap
pal reá a m iniszter ebben az ü g y 
ben je len tést kért a »Zemplénvár- 
megyei Gazdasági Egyesület* - tői. 
H ol ez azelőtt? A kkor legfeljebb  
kiadták az >ukáz«~t, hogy ezt vagy  
azt az em bert el kell pusztítani a 
föld színéről.

E bben az uj levegőb en  k e ttő 
zött szorgalom m al, buzgósággal és  
figyelem m el fogunk kísérni m in
den közfunkciót. T ám adni fogunk, 
ahol azt m egérdem lik, d icsérni fog
juk a jó és  derék  m unkát, pártat
lanul, úgy mint edd ig  tettük.

A z uj rendszer levegő je  uj erőt 
önt belénk a jöven d ő  munkára.

Mentsük meg a népet!
Mentsük meg a magyar népet leg

gonoszabb, legveszedelmesebb, leggyil- 
kosabb ellenségétől, a pálinkától!

Ez az ellenség egyre hatalmasabb, 
egyre diadalmasabb lesz, egyre jobbra 
pusztítja a parasztság testét és lelkét, 
s a kormány, a hatóságok, a társada
lom összetett kezekkel, egykedvűen né
zik a folyton fokozódó romlást, s nem 
tesznek semmit a meggátlására, amint
hogy az alkotmányosság (?) harminc 
éve alatt nem tettek még semmit se 
a parasztság érdekében.

Tétlenül, tehetetlenül nézik a pálinka 
pusztításait, mint a hogy a filloxera 
pusztítását nézték. Csakhogy az elpusz
tult parasztságot nem lehet ám majd 
olyan künynyen rekonstruálni, mint az 
elpusztult szőlőket!

Pedig kettős okunk volna sietni az 
orvossággal, mert kétszeresen nagy a 
veszedelem, a mely fenyeget. Nem csak 
az a baj, hogy a parasztság egyre job
ban pusztul, hanem első sorban az, 
hogy legjobban, legnagyobb mértékben 
a magyar parasztságot pusztítja ez a 
méreg, s igy elősegíti a nemzetiségek 
terjeszkedését a magyar nemzet rová
sára.

A Hegyalján figyeltem meg ezt a 
népmérgezést, ahol olyan jó dolga van 
most a munkásnépnek, mint sehol má
sutt a világon. A szőlőfelujitás állan
dóan foglalkoztatja a munkásokat. Nem 
is bírják meg az itteniekkel, ezerszámra 
hozzák messze vidékekről az embere
ket. Egész esztendőn át szakadatlanul 
tart a munka, az ünnepeket s esős na
pokat kivéve egy napja sem vész el a 
napszámosnak. S a napszám óriási, rit
kaság, ha egy forintnál kevesebb szor
gos munkaidőben két forintra is fel
megy.

Napszámos emberek élelemre, ruhára, 
lakásra családostul elég naponkint, bő
ven számítva 50—GO krajcár. Hát az 
asszony munkáját is számítva — ha 
tekintetbe vészük a napszám nélkül ma
radó napokat is — legalább 80—100 
forintot lehetne évenkint egy hegyaljai 
napszámosnak félretenni.

Es valóban félre is tesz az, melyik 
józan és takarékos. Ismerek napszámos 
embereket, akiknek pár száz forintocs- 
kájuk is van már a takarékpénztárban, 
ismerek olyanokat, akik házat, földet, 
lovat vettek már tisztán a két kezük 
munkájából.

Csakhogy ilyen van száz közül kettő, 
három. Azok, a kik nem isznak pá
linkát.

A többinek soha sincs egy krajcár 
vagyona, — sohase tud az adósságok
ból kimászni. Ruhája rongyos, háza 
tája elhanyagolt, felesége, gyermekei 
majdnem mindig éheznek. Mert egész 
héten csak azért dolgozik, hogy vasár
nap eligya egész keresményét.

Vasárnap délben már minden máso
dik paraszt ember, akivel az utcán ta
lálkozunk, holt részeg. Estére aztán 
lámpással kell keresni a józan embert.

És ha még csak anyagilag ölné meg 
a pálinka ezeket a szerenc tétleneket 1 
De megmérgezi a lelkűket, kiöli belő
lük a tisztességet, a becsületérzést, — 
megbénítja az akaraterőt, elpusztítja a 
jellemet, az önérzetet. A pálinka rabja 
lelkileg teljesen elzüllik, — elvész be
lőle minden jó érzés, minden nemesebb 
emberi vonás, a mikkel pedig olyan 
bőven megáldotta a magyar parasztot 
a természet.

És ennek a rettenetes pusztulásnak 
a megakadályozására nem tesz senki 
semmit 1

Hogy eddig nem tettek, azt értem. 
Az eddigi rendszerbe beleillett a nép 
elzülésre. A társadalmi, erkölcsi zül
lésre volt az alapítva, a morális pos- 
ványból táplálkozott, s egyik fő kortes 
eszköze a pálinka volt. — De most 
úgy mondják, hogy másképp lesz. Hát 
hadd lássuk!

Van törvényűnk, a mely büntetéssel 
sújtja a kocsmáros, ha részeg ember
nek italt ád, — van törvényünk, amely 
bünteti a részegség által közbotrányt 
okozókat. Mindennap százszor lehetne 
alkalmazni, — de alkalmazták-é csak 
egyszer is már ?

És hol vannak az állam szigorú 
kényszereszközei, hol a társadalom erős 
fegyverei, a melyekkel meg lehetne a 
bajt akadályozni? Mért nem sietnek 
velük ?

Szomorú jelenségek kérŐleg, párán- 
csolólag kiáltanak mindenfelől: ment
sük meg az elzülléstől a magyar népet!

B  B.

HÍREK.

Augusztus elsejével uj előfi
zetés nyilik a „Felnőmagyar
országi Hírlap"-ra. Tisztelet
tel kérjük t. előfizetőinket, a kik
nek előfizetése julius végével 
lejárt, hogy a lap megrendelé
sét minél előbb megújítani szí
veskedjenek, nehogy a szétkül
désben fennakadás történjék.

— Eljegyzés. Herman Viktor dr. a 
kassai katonai alreáliskola ezredorvosa 
e napokban jegyezte el Deil Elza kis
asszonyt, Deil Jenő a kassai kereske-

harsonáival, lázban kipirulva égtek az 
arcok, forrongtak a szenvedélyek, pil
lanat alatt megszűntek akasztok: sena
tor és plebejus feledte rangját és csak 
ember volt, látványosságra vágyó, izzó 
tekintetű ember, a maga undok mezí
telenségében. Lihegtek a kéjtől, a gyö
nyörtől a nagyok és a nyomorultak, 
ujjongtak a megfizetett nők seregei, az 
élet, a rohanó élet árja sodrott magá
val mindeneket — mikor ajkukra fa
gyott a gyönyör kiáltása, elszállott hir
telen a légben a győzelmi kiáltás, a 
halálra sebzett vad végső ordítása és 
meghaltak ők mind, egyszerre, fensé
ges és borzasztó együtteségben, Lassan 
borított szemfödőt az előkelőkre éppen 
úgy, mint a gladiátorokra a hamu, el
múltak nyomtalanul és a nagy közös 
sir évezredekig rejtette, méhében mind
azt, mi élt forrongott, üvöltött, ordított: 
állatok, emberek, consulák és rabszol
gák kővé meredtek a hamu alatt. És 
a hamu csak hallgatott tovább is. Mig 
Egyszerre csak megszólalt. Az első ásó
ütés nyomán hang hallatszott, megele
venedett a nagy temető és napról napra 
regélt, regélt letűnt ezer esztendők 
nagyságáról, csodáiról. Feltámadott ha
lottaiból Pompei. Megbolygatták két
ezeresztendős álmát és ujraszületett min
den, bár semmi sem élt. Késő utódok, 
kiket a nagy eszme, a megismerés ve
zetett, életre keltették mindazt, mi a 
hamu alatt szunyadt csöndesen. Temp
lomok és paloták, terek és utak bon
takoztak ki az ásó nyomán, a kis vas
szerszám csodákat müveit. És előttünk 
áll a város a maga nagyságában, szép
ségében, úgy, a hogy a nagy végítélet

előtt állott.
Járok téréin, szűk utcáin; arcomat 

perzseli a déli nap, mely megtörik az 
omladékokon. Érzéseimet, gondolatai
mat uralja a percre sem múló félelem, 
lelkemben ott zug az intés a múltról 
és a kikerülhetetlen jövendőről. Itt sza
kadtam csak el való igazában a külső 
világtól, a halott város falai között va
gyok csak mérhetetlenül egyedül. De 
jó ez igy. Zavartalanul szívom magamba 
a nagy korok fenséges csodái között 
átáuhanó hangulatot és hallgatom a re
gét, a mit a falak mondanak és a mi 
csupa valóság.

Nagyobbak, oh, százszor, ezerszer ha
talmasabb voltak ők minálunk. Nagyob
bak érzésekben, gondolkozásban, ha
talmasabbak nyilvános életükben, mű- 
vészetökben. Eszmékben és arányok
ban, erőben és szellemben egyaránt fe
lülmúlták a későbbi korok fölvilágo- 
sultait. Talpig ember volt az mindegyik, 
testben és gondolkozásban. Magánéletü
ket és nyilvános szereplésüket ottho
nuk és középületeikből tanuljuk meg 
csodálni. Minden kődarab Bőmbe iben 
az ő nagyságukról, hatalmukról és szel
lemi előkelőségükről regél. Es az em
beri szenvedélyek és az emberi rom
lottság is azon arányban voltak nálunk 
kifejlődve, mint a szellemi erők.

Eltek a nap minden percében, kiak
názták bőségesen a pillanatot; az er
kölcstelenségük szinte mesébe vak). 
Egész utcák a nő szereden kultuszá
nak emlékei. A bujaság templomaiban 
ott látjuk a fekete alapú, sajátos pom
pei színekben — a sárga és kék szám
talan vegyülékében és árnyalatában —

tartott szerelmi képeket, ezer változa
tában tisztelték Venust és áldoztak ol
tárán. És sok rózsa, sok virág, sok ba
bér és sok epheu és mindenek fölött 
sok-sok étel van megörökítve a pom
pei fedetlen paloták freskókkal borí
tott falain.

A szinházak, a fürdők mind emlékei 
annak, hogy e nép akart élni s tudott 
is. A mi kényelmünk csak virtuozitás 
az övékhez, a mi művészi volt, Ter
mészetes fenségében, szinte komoran 
nyilatkozott meg náluk a pompa, 
finomságától, a barokk hajlékonyságá
tól, a roccoco édeskés felületességétől. 
Ez mind csupa hazugság az ő nagysá
gos erőteljességükhöz képest; művésze
tükben, építkezésükben és mindama em
lékeikben, melyekkel Pompei utczáin 
járva találkozunk, benne van a határo
zott hamisítatlan emberiesség, az őséről

Jártam a halott városban és szede
gettem sorra az impressziókat. Minden 
fordulónál, minden nyilvános épületben, 
mindegyik magánpalota átriumában uj 
és uj hangulatok rajzottak körül.

Leszállt az alkony! Nagy árnyéko
kat vetettek maguk körül a derékban 
kettétört hatalmas márvány oszlopok, a 
kopár falak ormán megtört a búcsúzó 
a nap utolsó sugara. És mindenütt, kö
zel és távol, megült minden romot, min
den fűszálat a mélységes, nagy csend, 
szellő se lebbent, hang se hallatszott 
és kábult agygyal róttam a nagy kő
kockás út ikat végesvégig. Temetőben 
járni szomoruságos; Pompeiben tölteni 
pár órát gyötrelmes ' élvezet és kínos 
gyönyör. Fájt minden szépsége és köny- 
nyezve léptem ki kapuján a való életbe.

delmi- és iparkamara titkárjának kedves 
leányát.

— Esküvő. Balajthy Sándor helybeli 
kir. pénzügyi tisztviselő, f. hó 5-én tar
totta esküvőjét Miskolcon, Bányay Zsu
zsika kisasszonynyal.

— Egy kollegánk halála. Zimann Jó
zsef iglói főgymnásiumi tanár, a »Sze- 
pessi Lapok«-nak 15 éven át volt je
les tollú felelős szerkesztője, hosszabb 
szenvedés után 54 éves korában elhunyt. 
Utóda a lap szerkesztésében Nikházy 
Gyula ugyancsak iglói iőgymnásiumi ta
nár lesz, kinek a zsurnalisztikában eléggé 
ismeretes neve van.

— Járáskórház. Varannón dicséretre 
méltó mozgalom indult meg. Csőke Jó
zsef dr. Füzesséry György főszolgabíró, 
Diöszeghy János szolgabiró és Fried- 
mann Vilmos dr. ugyanis lelkes felhí
vást intéznek a nemeskeblü emberba- 
tokhoz a varannói járás részére létesi- 
sitendő kórház ügyében. Ily emberbaráti 
intézmény létesítésének szükségességét 
nem kell bővebben fejtegetnünk. — A 
szegénysorsu betegek ápolása egyik leg
szebb, legnemesebb feladata a jómódú 
embereknek. A varannói járás már rég
óta érzi hiányát egy létesítendő kór
háznak, mely a szegény népet az élet 
küzdelmében ránehezedő betegségből 
való szabadulását előmozdítaná, s visz- 
szaadva elvesztett egészségét, a félbe-

! szakított munka további folytatására 
| képesítené. Hisszük és reméljük, hogy 
a nemes keblű emberbarátok sietve 
fogják e nemes cél elérését előmozdí
tani és a létesítendő varannói járáskór
ház javára, adományaikkal hozzájárulni.

— Utonállás Varannó-Csemernyón. A 
múlt napokban történt, hogy L. S. gaz- 
dászt midőn a mezőről szekerén ko
csisával hazafelé hajtatott, az utón ci
gányok kövekkel megtámadták és pénzt 
követeltek tőle. Csak súlyos sebek árán 
sikerült nekik az utón állók elől me
nekülniük. Hazamenet az esetet azon
nal bejelentették a csendőrségnél, kik 
azonban kijelentették, hogy az utonál- 
lókat csak szolgabirói utasításra vehe
tik űzőbe. A szolgabiróság pedig azt a 
salamoni választ adta, hogy ebbe az 
ügybe nem avatkozhatik, mert a szol
gabiróság »rendőrségi ügyekkel« fog
lalkozik. Tehát a szolgabiróság bölcs 
esze szerint az utonállás nem »rendé
szeti« ügy, igazán kiváncsiak vagyunk 
hát hogy milyen. A pataki első éves 
jogászoknak ugyanis a t. szolgabiróság- 
gal ellentétes véleményük van. A járás
bírósághoz mentek hát, hol azonban 
panasznap nem lévén csak harmad
napra vehették fel az illetők panaszát. 
— Az illetékes közegeknek, és a nagy 
közönségnek ismételten van szerencsénk 
tudomására hozni, hogy ez nem Besza- 
rábiában, hanem itt Zemplénben tör
tént. A cigányok pedig vígan hányják 
már a cigánykereket Szilás-Balháson.

— Öngyilkosság. Eldobta magától az 
életet s nem várta be mig vége van e 
földi szenvedésnek. E gondolat vezé
relte tette elkövetésében Erminyi Al
bert gyártelepi asztalost. Erminyi be
teg volt már hosszú időn át, s valami
képen megtudta orvosától, hogy baján 
orvosilag már lehetetlen segíteni. Ez 
elkeseredés adta kezébe a mérget a 
melynek hatása nem is maradt el. Teg
nap temették el a szerencsétlent, kit 
hátramaradt felesége s gyermekei si
ratnak.

— Mulatságok Folyó hó 6-án pom
pásan sikerült táncmulatságot rendezett 
a vidék fiatalsága legenye-mihalyi ál
lomás közelében levő ligetben. — A 
mulatságon a vidék s városunk közön
sége szép számban volt képviselve, a 
mely fesztelen jó kedvvel egész reggeli 
7 óráig tartott. A rendezés nehéz mun
kája az állomás derék tiszti karát ter
helte, kik tőlök tehletőleg elkövettek 
mindent, a mulatság érdekében, a mi 
sikerült is. A reggeli vonat egy jól el
töltött éjszaka emlékével hozta haza a 
mulatózókat.

Ugyanaznap tartották a helybeli do
hánygyári munkásnők is a Nyúl kerthe
lyiségében táncmulatságukat. A mulat
ság, mely a hajnali órákban ért véget,



63. szám. (3) Szerda, augusztus 9.
úgy anyagilag, mint erkölcsileg nagyon 
jól sikerült. — Felülfizettek: Molnár 
István 10 irtot, Dókus Gyula, Kucsera 
Antal és Talapkovics Vazul 5—5 frtot, 
Adamecz Emil, Klein Géza 3—3 frtot, 
Kincsessy Péter 2 frt 50 ki t, Mailáth 
József gróf (Perbenyik), Matolay Etele, 
Terlctter Károly, Grén Jenő, Juhasz Jenő, 
Dr. Nyomárkay Ödön, Szeide Róbert, 
2-*2 frtot, Fürer Károly, Nagy Ele 
mér, Pilissy Ferenc, Széchenyi Lajos, 
Dr. Klein Jakab 1 — 1 frtot, Botyány 
Antal, Botyány Lajos, Geiger Ferenc, 
Fok Ferenc, Szilágyi József és Bertók 
János 50 —50 krt, Papp Károly 20 krt 
— Összesen 55 frt 70 kr. Tiszta jöve
delem 115 frt 41 kr. — A felülfizetők- 
nek a szegény gyermekek nevében, kö
szönetét fejezi ki a rendezőség.

Vasárnap tartották a M. A. V. al
tisztjei a Bock kertjében majálisokat. 
A fényesen berendezett táncteremben 
egész kora reggelig tartott a fesztelen 
jó kedvű mulatság, a mely ez éven is 
nagyon látogatott volt.

E hó 13-án a hatfai fürdőben a vi
déki fiatalság hangversenynyel egybe
kötött táncmulatságot rendez. A mulat
ság előreláthatólag látogatottnak Ígér
kezik.

— Lóverseny Beregszászban. Lapunk 
egyik előző számában megemlékeztünk 
a beregvármegyei ügető versenytársa
ság ez évi versenyéről; most ismét, a 
midőn az ügető verseny idejének meg
változatását adjuk hírül t. olvasóink
nak, egyszersmind örömmel jelezzük, 
hogy ez idei verseny iránt igen nagy 
az érdeklődés megyeszerte, melynek azt 
hisszük, kitünőnen meg fog felelni a 
nagy élvezetet Ígérő programin, amely
nek sikeres megoldásán fáradságot ne 
ismerő ügybuzgalommal dolgozik e ver
senytársaságnak igazgatósága. Az ez 
évi ügető verseny nem s z e p t e mb e r  
10 é n, h a n e m s z e p t e m b e r  8-á n 
l esz me g t a r t v a ,  feledhetetlen em
lékű királynénk halálának évfordulója 
miatt, értesülésünk szerint ott lesz Zemp- 
lénvármegye főúri közönségének egy 
igen szép része, a kik már meg is ígér
ték elmenetelüket, köztük hallottuk em
líteni: Sennycy István, Géza és Mik
lós bárókat stb., a kiknek személyi
sége már maga elég biztosíték a ver
seny sikerére.

— Fuldokló gyermek. A Ronyva vi
zében közel az uszodához az átvezető 
Ilid mellett csomó gyermek szokott für
deni. Egy három éves fiúcska a mé
lyebb vízbe mászván fulladozni kezdett, 
nagyobb társai azonban lélekjelenletti- 
ket nem vesztették el utána mentek és 
még élve sikerült kifogniok.

— Marhakiallitás. A »Zemplénvár- 
megyei Gazdasági Egyesület« f. hó vé
gével Mező-Laborczon tenyészmarha ki
állítást rendez, melyre a gazdaközön
ség érdeklődését már ezúttal is felhívja.

— Rablási kísérlet Sátoralja-Ujhely- 
ben. Rendezett tanácsú Ujhely városá
nak közbiztonságát jellemzi a következő 
rablási kísérlet: Szuki József iparos 
f. hó 6-án vasárnap estefelé az Újváros 
egyik utcáján hazafelé ballagott. Az éj 
rejtekéből egyszerre három útonálló tűnt 
elő, pénzt követve Szuhitól, Ez ijed
tében természetesen öszszcs magánál 
levő pénzét körülbelül 50 frtját oda
adta. A véletlenül arra menő két csen
dőrnek sikerült ugyan még az este a 
helyszínében közel kettőt közülök el
csípni, a harmadik azonban megugrott. 
A varannói t. szolgabiróság talán eb
ből megtanulhatja, hogy az utonállás 
»rendészeti« ügy Zemplénben is. íme a 
csendőrök az utonállót itt nem utasí
tották a szolgabirósághoz, vagy a ren
dőrkapitánysághoz, jóllehet igazán nem 
lett volna kötelességük az utonállókat 
űzőbe venni, mert hiszen rendezett ta
nácsú városban a rendészet a rendőr
ség körébe tartozik. — A rendőrség 
azonban az Újvárosban nem szokott 
működni.

— Csudaszülött. Ungváron a múlt 
napokban egy bútorgyári munkásnő egy 
csudagyermeknek adott életet. A gyer
meknek két feje volt, melyek közül 
egyik tökéletesen, a másik csak ke-
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vésbbé volt kifejlődve. A gyermek ter
mészetesen halva jött a világra.

— Ipartelepek termelése és üzeme.
A kassai kereskedelmi- és iparkamara 
nevében Deil Jenő titkár és Szakmáry 
Károly elnök az iparosokhoz és gyá
rosokhoz a következő felhívást bocsá
tották ki;

»Dr. Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszter ur ő nagyméltósága gondos
kodásának egyik legfontosabb tárgyát 
hazai gyáriparunk fejlesztése és azon 
okok megszüntetés©, azon akadályok 
elhárítása képezi, melyek a gyáripar 
felvirágzását és boldogulását gátolják. 
A kegyelmes ur, ki nemes hévvel és 
hazafias lelkesedéssel lát a maga elé 
tűzött feladatok megoldásához, első sor
ban az összes hazai gyárak és nagyobb 
ipartelepek termeléséről és üzemük főbb 
viszonyairól részletes adatokat óhajt be
szerezni, mert csak akkor, ha ezen ada
tok rendelkezésére állanak, alkothat ma
gának hü képet az egyes iparágak, a 
gyártelepek helyzetéről, csak akkor or
vosolhatja a bajokat, ha azok teljes 
őszinteséggel előtte feltáratnak, csak ak
kor döntheti le az akadályokat, ha azo 
kát tudomására hozzuk. A miniszter ur 
ezen adatokat kizárólag az ipar és az 
iparosok érdekében akarja és fogja ér
tékesíteni. Arra nézve, hogy a kérdé
ses adatok nem fognak a már említet
ten kívül esetleg adóztatási vagy más 
célokra is fölhasználtatni, teljes bizto
sítékot nyújthat t. címnek első sorban 
az a körülmény, hogy az egész felvé
tel az iparfelügyeletről szóló 1893. évi 
XXVIII.'törvénycikk alapján fog végre
hajtatni, a melynek 30- §-a kimondja, 
»hogy az iparfelügyelők által (s a fel
vevő közegek, a mennyiben nem tar
toznának az iparfelügyelők sorába, az 
említett törvény 11. §-a alapján az ipar
felügyelőket helyettesítve fognak eljárni) 
gyűjtött adatok más, mint az ipartör
vények s az erre vonatkozó rendeletek 
végrehajtásának céljaira vagy ipar-sta
tisztikai célokra fel nem használhatók.« 
De eltekintve ettől, a szükséges intéz
kedéseket már is megtette a miniszter 
ur minden irányban arra nézve, hogy 
közegein kívül másoknak az adatokba 
betekintésük ne legyen. Az érdekeltek
nek tehát attól se kell tartaniok, hogy 
az általuk bemondott adatokról akár a 
felvétel, akár a feldolgozás során, vagy 
később illetéktelenek tudomást nyerné 
nek. Gondja lesz továbbá arra is, hogy 
a menyiben az eredmények közzététele 
kívánatosnak szükségesnek mutatkoz
nék, ez olyformán történjék, hogy a 
nyilvánosságra hozandó adatokból va 
lamely vállalat egyéni viszonyaira kö
vetkeztetni ne lehessen. A kegyelmes 
ur kiküldi tehát megbízott szakembe
reit, kik a t. c,-nek gyári vagy iparüze
mére vonatkozó adatokat t. c. bemon
dása alapján fogják a kérdőívekbe be
vezetni, de miután a miniszter ur a leg
távolabbról sem kíván az érdekeltek 
üzleti titkaiba behatolni, csak oly kér
dések fognak t. c.-hez intéztetni, illető
leg csak oly adatok bemutatása fog 
kivárhatni, melyek megadása által t. c. 
üzleti érdeke veszélyeztetve nem lesz. 
Hogy pedig t. c. már előre is tájé
kozva legyen arról, miféle kérdések fog
nak hozzá intéztetni s mily adatok köz
lését fogják a kiküldöttek kívánni, e 
célból ide csatolunk egy példányt a 
felvételnél használandó alap-kérdőivből, 
félreértések elkerülése végett azonban 
hangsúlyozzuk, hogy ezen iv t. c.-nek 
csak tájékozásul szolgáljon, mert az 
egyes iparágak igényeinek megfelelően 
szerkesztett részletes kérdőivek kitölté
sét a helyszínére kiküldendő szakköze
gek fogják eszközölni, a kik t. c.-et 
jövetelükről idejekorán értesíteni fogják.

T. c.! íme egy miniszter, kinek ko
moly szándéka, nemes intenciója az ipar 
és az iparosok helyezetével, ügyes-bajos 
dolgaikkal, nehéz helyzetükkel alaposan 
megismerkedni és ha a viszonyokat, a 
bajokat, az akadályokat megismerte, 
minden tőle telhető módon a fejlesz
téshez, az ápoláshoz, az orvosláshoz 
látni. Ilyen miniszter megérdemli, hogy 
nevében és megbízásából eljáró köze

gei utján rendelkezésére bocsássuk mind
azon adatokat, melyek nélkül ő rajtunk 
nem segíthet és javunkra nem munkál
kodható a siker reményével. Saját jól 
felfogott érdekében tehát kérjük t. cí
met, hogy a miniszter ur ő nagyméltó
ságának megbízottait gyárfelvételi mű
ködésűkben jóakarattal és igaz magyar 
őszinteséggel támogatni szíveskedjék.«

— Pályázat. Iskola építése Tarcalon. 
Versenyt, a sátoralj a-újhelyi m. királyi 
pénzügyigazgatóságnál augusztus 1 6 . d. 
e. 9. órakor. Előír. 3864 frt. Bánat
pénz 10% •

— Csödfeloszlatás. Klein Bcrnát sá- 
toralja-ujhelyi bornagykereskedő ellen, 
kiegyezés folytán. — Kolb Mór szat
mári kereskedő ellen, vagyonhiányában.

— Gabonavásár. A »Zemplénvárme- 
gyei Gazdasági Egyesület« f. hó 24-én 
gabonavásárt rendez. Minták az elnök
séghez f. hó 15-ig küldhetők be.

— Izr. családból való gymnáslumba 
járó 2 —3 fiút teljes ellátásra előnyös 
feltételekkel elfogadok. — Markovlcs 
Sarolta főtér 483. szám.

— Eladó szőlő. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja legszebb helyén, köz
pontján több legjobb fekvésű, első osz- 
tálályu 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.

— Jó házból való fiú Nagy Ferencz 
fűszer-üzletében tanulóul felvétetik.

KÖZGAZDASÁG.

A z  ip a r fe j le s z té s  m u n k ája .

(Gy. H.j A legnagyobb melegben, 
mikor az emberek fürdőkön nyaralnak 
s gyűjtik az őszi munkához erejüket, 
abban a műhelyben, melyre a »keres
kedelmi minisztérium« cége van felütve, 
lázasan folyik a munka, égnek a kohók, 
csattognak a kalapácsok, sürögnek-fo- 
rognak a munkában fáradó emberek.

És mindazok a külső expositurák, 
melyek a központ kezére dolgoznak, 
annak az anyagát rendezik, — mind
ezeken az expositurákon, az iparkama
rák telepein, hasonló menetben folyik 
a munka.

Aminek nekivágtak ilyen erővel és 
elszántsággal, az a munka nem keve
sebb, mint a magyar iparfejlesztési te
vékenység programmjának alapból való 
megalkotása és nyomban az alapozás
nak is megkezdése.

Ha mi Önállósítani akarjuk iparun
kat, legelőször is azt kell ismernünk, 
milyen ennek jelenben a termelő ké
pessége ?

Ha ezt már ismerjük jön a másik 
kérdés, nogy miként lehet a termelést 
fejleszteni és egyszersmind biztosítani 
számára a kelendőséget?

Oly kérdések ezek, hogy a ki biztos 
tudomást kíván bennök szerezni, azelőtt 
pőrére kell vetkőznie az ország egész 
ipari berendezéseinek s álszemérem nél
kül, szépítés és rutitás nélkül kell ma
gát vizsgálatra bemutatnia, mint a be 
tegnek az orvos előtt.

A konzultálás nehéz munkájához kezd 
most a kereskedelmi minisztérium, a 
mikor belefog az ipari és termelési sta
tisztika felvételéhez.

Munkájához teljes mértékben igénybe 
veszi a kamarák buzgóságát és tapasz
talatait és számit egyszersmind maguk
nak az érdekelteknek őszinte és intel
ligens közreműködésére is.

A miniszterirm biztosai e napokban 
kelnek útra s az egész országban egy
szerre kezdődik meg a logikus adatgyűj
tés munkája.

APRÓ REGÉNYEK.

A TÉGLA-KIRÁLY.
Irta: Kemechey Jenő. (9)

I.
Vájjon, ha elhagyjuk a pénz-, a pa

pír- és a vas-uralkodás korszakának 
ezt a mozgalmas századát, vájjon lesz-e 
még akkor gazdag paraszt, a ki be
kecsben jár, drága faragványos szek
rényben tartja a subát s millió van a 
feje alatt, a mikor lefekszik ? Vájjon 
lesz-e? Vájjon nem vész-e ki a kunyó 
század utolsó mohikánjai közül a pa- 
rasztnábob ritkuló típusa?

Valójában nem is tipus, hanem csak 
specialitás. Itt-ott annyira kikerekitette 
a birtokát egy-egy paraszt, a ki meg
maradt a fakanál mellett, hogy volt 
annyija, mint egy német hercegnek.

Kovács József uram négy ökörrel 
kezdte a gazdaságát, azt jussolta, s ma 
gulyái vannak és nyolcezer hold jóféle 
földnek az ura. A mikor már fölgaz- 
dult a vasúti és vizszabályozási föld
munkák vállalatainál, úgy hívták, hogy 
kubikos báró.

A kubikos báró Csicserben lakozott 
egy vörös téglából készült emeletes 
kastélyban, a földszinten. Az emelet 
csak akkor került használatba, amikor 
a lánya itthon volt. Szomszédja volt 
Morgenstern Mór, az izráelitáknak ab
ból a szabolcsi fajtájából, a kiket úgy 
hívnak, hogy dzsentri-zsidó, a kik már 
a jócskán örökölt vagyont a dzsentri 
allűrjeivel költik. Futtatnak, cigányt tar
tanak konvencióba, fölteszik egy kártya
lapra úri juxból a négy vasderes csikó
jukat, tűzzel mennek bele a képviselő- 
választásokba s tulboldogok, ha bevá
lasztják a megyén a lóavató bizott
ságba, — abba csak urat választanak. 
Morgenstern Mór, a fejlő tipus, eleinte 
vállalkozó társa volt Kovács Józsefnek, 
de nem birt vele sem furfangban, sem 
okosságban, sem kitartásban. Morgen
stern Mór úgy költött, mint egy Ester
házy, nem, mint égy abaujmegyei nyolc
száz holdas ur: hányta a pénzt s ha 
egy-egy tételt csak harmadában is ki
fogásolt a számlán a miniszteri kikül
dött, rögtön kész volt a feleletével: 
törüljük az egészet. Kovács József el
lenben fogához vert minden garast s 
fölszámította az utolsó kavicsdarabokat 
is, a mit szállított.

Összeütközést összeütközés követett 
s végül egy nagy vállalat sikeres befe
jezésénél, Morgenstern azt indítványozta, 
hogy vendégeljék meg a felülvizsgáló 
bizottságot urasan: lazac, tengeri rák, 
johanneszbergi elöljáróba, Bécsből ho
zatott marhafiié, burgundi és Pomery 
pezsgő meg Mumm és igy tovább. — 
Minden vendég kap egy drága szivar- 
tárcát vagy más értékes emléktárgyat. 
Kovács József ellenben a jóféle birge- 
paprikás és a szögedi homokon termett 
siller mellett kardoskodott.

— A fene a gyomrukba, — igy vé
lekedett, — lehúztak huszonötezer fo
rintot a számlából.

— De hisz igy is nyertünk kétszáz
ezer forintot.

— Nyertünk, mert hogy muszáj volt; 
oszt magunknak nyertünk, vagy mi.

— No hát én nem fogok szégyen
kezni az ur garasoskodása miatt. Az 
lesz, amit én akarok, punktum.

— Hiszen lehet, hogy a magáéból 
csap nagy traktát, de az én pénzemből 
bizony nem.

— Hát a magaméból, — fakadt ki 
Morgenstern ur, — de kend nem is 
jön oda.

A kend szóra Kovács József kidül- 
lesztette a széles mellét, kevélyen meg
pödörte a rövidre harapdált bajuszát s 
Jeruzsálemet kezdte emlegetni meg azt, 
hogy »ne akarjík gróf lenni, akinek jó 
lesz még egyszer a hagyma is.«

— Válunk I — kiáltotta Morgenstern, 
— paraszttal nem társulok többé, el
küldöm kendhez az ügyvédemet 1
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Majd, hogy azt nem mondta: — a 

segédeimet.
És felült a jukker kocsijára. Még 

úgy két gyorsfutót el nem paskoltak, 
mint ahogy Morgenstern hurkásra os
torozta a maga lovait:

— Ne paraszt ! Ez a tiéd, Kovács 
József!

— Ni, hogy rázza a gyeplőt! Még 
se vagy ur hé, akárhogy akarod is

Kovács József boldogan dörzsölte 
össze a húsos; szőrös kezeit és boldo
gan várta a napokat, amikor a hajdani 
társának vagyona darabonként az <5 ke
zébe hullik. Nem történt máskülönben. 
Ha licitáció esett meg a törvényszék
nél a Morgenstern birtokaira: mindig 
Kovács József volt a legtöbbet ígérő. 
Csak a csicseri kisbirtok volt még a 
Morgenstern kezén. Arra pedig nagyon 
vásott a kubikos-báró foga. A Morgen
stern hátsó szérüs kertjén vezetett ke
resztül egy ut a Kovács József uj bir
tokára. Ezt az utat használta Kovács 
József a Morgenstern elnézéséből az 
utóbbi öt év alatt. Nagy kerülőt kellene 
tennie az ökreinek, ha egyszer Morgen- 
tem megboszulná magát. Morgenstern 
ur pedig megbicsakolta magát. Árkot 
huzátott a kubikos báró csűrének szár
nyás ajtaja elé, a mely erre az útra 
nyílott.

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

T-né Marcó. B. enyedelm« nélkül használtuk 
nevét álnévül jóváhagyás reményében kéz
csók.

B. P. minden rendben v a n . Egész n y u g o d 
tan fürdőzhetik még egy két h ó n a p ig . — szí
vélyes üdvözlet.

B. B. Tolcsva. K ö s z ö n jü k  s  v á r ju k  a jö v ő  
s z á m ra  is.

Lili Helyben. Hát a tárca készül -e?
Nem közölhe.ők. Titkos szerelem. — Kitűnt 

végrendelet. — Az öngyilkos.

Kiadja:
A S Z E R K E S Z  TŐSÉG.

Köszönetnyilvánítás.
Ö Fensége Salvator Lípót föherczeg udvarmesteri hivatala.

Általános Asbestáro-gyár.
O császári és királyi Fensége Salvator Lipót Főhcrczeg rendkívül meg van elé

gedve az asbesttalppal bélelt csípőkkel. 0  Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
e csípőket és érezte, hogy lábai nem fáradtak úgy el, mint más közönséges csípőknél. 
Küldök egy pár vadász czipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat asbesttalp- 
béléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldték ide.

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

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

H i r d e t é s e k
közzétételére legal k al masab b 
Ze m plénv ári negyének legel - 

terjedtebb lapja a 
„felsőmagyarországi  Ijirlap

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

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

megszUnt 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 SÁNDOR.

Nincs többé lábfájás^
Ó v ju k  lá b a in k a t h id e g tő l,  

n e d v e s s é g t ő l  é s  m e g h ű lé s tő l .
Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bör- 
keményedés, sem lábdaganat,sem lábégés.

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

asbesttalpbéléssel látja el.

Kettő8vadtagságu 1 írt 20 kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr„
gyermekeknek fele.

Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizonyba, hogy a C8. és kir. közös 
hadseregnek ée a m. klr. honvédségnek eddig 22.500 pár szállíttatott.

Szétküldés csakiB utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése mellett. Felvilágosí
tások, prospectusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Asbestáru-gyár

19- 52 részvénytársaság
B u d a p e s t  V I . S z iv -u tc z a  18.

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

Stella," sütőport
m ely  jo b b  m inden b é c si gyártm ánynál.

Kapható Sátoralja-Ujhelyben: Bilanovits István, Szentgyörgyi Vilmos 
Malártsik György, Klein Albert, Klein Géza, Behyna Testv., Hazai 
Adolf, Klein Henrik, Fischer Hani, Glüeli Samu, Grünbaum Márk- 
kusz Lichteinstein Adolf és Szikszay Róza kereskedésében. 50

Első z e m p lé n i n e k  honi bútorcsarnok.
S - A . - U j H E L Y .

Értesítés.
V an szeren csém  a h e lyb eli é s  vidéki n. é. k ö z ö n sé g  

b e c se s  tudom ására hozni, h o g y  a »V örös ökör« em e le té n  
levő  «T5 teremben a le g k én y eseb b  íz lésn ek  is te lje 
sen  m e g fe le lő le g  jó l b eren d ezett

BÜTORBAKTÁ RÁMÁT
a n. é. k ö zö n ség  kényelm ére ezzel k ap cso la to sa n  u gyan ott  
a fö ldszinten  e g y  nagyszabA eti l>titoi*r*xk-

m egn a g y o b b íto tta m .
Kik e d d ig  nálam  b evásáro ln i sz ívesek  voltak , m e g 

g y ő ző d h e ttek  azon állításom  ig azságáró l, h o g y  raktáram 
ban csakis jó  é s  szo lid  m in ő ség ű  és  bárm inő k íván a lom 
nak m eg fe le lő  iz lé ste ljes  áruim vannak, m iért is kérem  
e k ed v ező  a lkalm at m eg ra g a d n i é s  Ígérem , h o g y  a n. é. 
k özön ség  bizalm át mint ed d ig , ú g y  ezután is igyek ezn i 
fogok  k iérdem elhetn i.
6 3 — 15 K iváló tisz te le tte l

W IL H E L M  H E N R IK .

N yom tatott Landesm ann M iksa és Társa  gyorssajtójón Sátoralja -U jhely .
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