
Egy pohárköszöntő.
S á to ra l ja -U jh e ly , s z e p te m b e r  12.

(bp.) A. m ióta gró f T isza István 
A radon a fehér asztal m ellett hir
d e te tt  nem zeti politikát, azóta sa 
já tságosán  m egváltozott a pohár- 
köszöntó'k hangja, ü g y  látszik ki
m erült m inden esprit, vagy  p ed ig  
nem  e lég g é  szé les töb bé a zöld  
asztal eg y es  eszm ék  és  gondolatok , 
tervek  é s  titk os szán dokok  feltá
lalására.

N em  akarjuk m ost vitatni m eny
nyire jogosu lt vagy m ennyire jo 
gosulatlan  a közügy fó' m atadorai 
részéről, a v é lem én yek  és a g o n 
dolk odás ilyetén  nyilvánítása. T én y  
az, h ogy  a tu lajdonképeni polgár
ság: vagy a sajtó utján, vagy a fe 
hér asztal fö lött e lhangzott sza
vakb ól ösm erheti a közpályán sze 
rep lő főbb e g y én ek  gond olkodását, 
terveit és  vé lem én yét. A  zöld asz
ta ltó l a polgár, az iparos távol áll. 
D e  ha joga  is van m ellette  ülni, 
b izony  csak  e lők ész ített, hivatalos  
szerep lést lát: a közigazgatási b i
zo ttsá g , az á llandó választm ány, a 
tan ács és a kulissza tereterék  re- 
tortáján  jut od a  m in den  fon tos
ügy.

ü g y  látszik, h ogy  a közpályá
nak eg y  uj terrénu m a nyílt m eg  
a fehér asztalok  m ellett. M olnár 
István főispán az Ö n k én tes T ű z
o ltó  E g y le t huszonöt év es  jubileu

T  A R  C  A_._-
M ié rt v a k  a  s z e r e le m ?

—  C o le r iü g e . —
Végig hallgattam már sok érvelést: 
Hogy a Szerelem miért is vak szegény? 
De még ez egyet egy se győzte le : 
Mert benn a szeme, a szív közepén.

Mindazt, mi künn van: termet, arcvonás, 
A szerelem csak részben ismeri;
De a mi bennünk szép, dicső, nemes: 
A szive mindazt gyorsan fölleli.

(A n g o lb ó l)
ifj. Zsoldos Benő.

Regénymese.
Irta : Erényi Nándor.

Született. Lenn a pincelakás sötét, 
piszkos litn lomjai, az ide-oda dobott 
bőrdarabok, vargaszerszámok, enyves 
papírok között kezdett eszmélni.

Örökös homály, nedves pára, köhö
gésre ingerlő lég vette körül. Bölcsője 
volt az a pokrócdarab, amelyet az apja 
clráncigált alóla és takarónak használt 
buta, önkívületi álomtalan álmánál. — 
Nőtt, fejlődött önmagától. Az anyja 
nem ért rá, hogy gondozza, az apja 
talán meg se nézte sohasem. Mikor az
tán kis ruhát kapott, olcsófajta karton
ból, amit az anyja egy ócska szoknyá
jából tákolt össze, már járni Is tudott.

Kimászott a sok piszok közül, össze-

m ának nagy lakom áján kü lönösen  
érd ek es pohárköszöntőt m ondott. 
É rd em es vele  ezen  a h elyen  fog 
lalkozni. S zózatot in tézett Sátor
alja-U jhely város k özön ségéh ez, 
szózatot o ly  értelem b en , a m ely  
e lső  látszatra egyez ik  a mi állás
pontunkkal.

É rd ek esen  kezdőd ik  az a k ö 
szön tő: jó  szóval van a po lgárm es
ter irányában. O lyan sim ogató  m o
dorban, m int m ikor cirógatunk va
lakit, h ogy  azután kólintsunk rajta 
eg y et . Mert hát tudtára adja a 
főispán m indeneknek , aki él, hogy  
ha netalán nem  volna m eg e lég ed v e  
a polgárm esterrel é lén  a városi 
v ezetésse l: csak jöjjenek, ő sz ív e sen  
orvosolja bajaikat. A k in ek  panasza  
van, forduljon hozzá eg y en esen  és  
bátran. É s folytatja ek k ép : k ö v e
teljenek Ö nök, m ert Ö nök az urak, 
Ö nök fizetik az adót, Ők a szol
gák. A zután a város köztisztasá
gáról és  ren dészetéről b eszé l: dor
gálja a várost, h ogy  a sep rősök  és  
a rendőrök n in csen ek  h e lyesen  e l
osztva. K evés a rendőr, k evés  a 
sep rős. A  főutcákon van e lég , a 
m ellék-utcákon  nem  látni rendőrt 
é s  m in denfelé o tt a nagy  piszok.

Szóval ezek  fö lö tte  érd ek es  ki
je len tések  a főispán ajkáról. L átn i
való: o ly  thém ával foglalkozik, a 
m ely lyel k ö telességü n k  foglalkozni. 
É s ezt annál sz íveseb b en  tesz-  
szük, m ert a főispán m ondta, a

karcolgatta gyenge kis kezét a szana
szét heverő üvegcserepekben, megvé- 
rezte lábacskáját a sok hegyes szer
számmal, szinte küzdött a körülte lévő 
száz ringy-rongygyal, mig eljutott a 
lépcsőhöz. Felkapaszkodott a sok-sok 
lépcsőfokon, kezén lábán csúszkálva 
tört fel, kifelé. Aztán kijutott. — Ki a 
nagy ház útvesztőjének kőkockás ud
varára. Megrettent és sirt. Nem hal
lotta senki. Az anyja mosni ment, az 
apja odahagyva a munkát, műhelyt, 
ivott a korcsmában és ő egyedül ma
radt.

Megijedt a négy óriás faltól. Az apró 
kisebb-nagyobb lyukak rámeredtek ási- 
tozva. Csend volt. Félt a négyszögletes 
sötétkék valamitől, a mi a feje fölött 
volt, mely úgy ki volt tarkázva fénylő 
pontocskákkal.

Megnyúlt az árnyék, esteledett. — 
Élénkült a bérház, kiki hazasietett a 
munkából az otthonába, vagy elsietett 
hazulról az életbe. Fenn a negyedik 
emeleten énekelt egy cselédleány, a 
varróiskolából pedig vihogva jöttek le 
a leányok. Ide-oda taszigálták egymást 
a szűk, hátsó cselédlépcsőn, és sóvár 
szemeket vetettek a tanácsosék kivilá
gított elsőemeleti ablaksorára. Jöttek, 
mentek, csapkodták az ajtókat, nevet
tek, sírtak, vigadtak, szomorkodtak. — 
Mindenkinek volt valakije, csak a sze
gény Vadvirág fetrengett ott a kőkoc
kákon.

Az apja jött meg. Két cimborája 
hozta és támogatták kétfelől. Kicsibe 
múlt, hogy befelé nem bukott a nyitott 
csatornába. Mikor a tüdővészes Írnok 
a harmadik emeletről elsuhant mellette,

kinek vé lem én yét a város uj ve
zetése  felől m ég csak m ost hall
juk először. Tudjuk azt, hogy a 
főispán nem  éppen szivesen  nézett 
a város vezetőségén ek  mai gár
dája felé, ő más k ezek ben  kívánta  
volna látn i a gyeplőszárat. H ogy  
pedig  ez nem  igy e se tt é s  h ogy  a 
főispán m égis csak e ltántorod ott 
egy  pár titkos tanácsos heves o st
roma alatt: azt tudjuk mindnyájan. 
S ő t azt is láttuk, m iként igyek 
szik a közvélem énynyel is m egk ed 
veltet™  a győzelm es aknam unká
sokat. T erm észetes, hogy  csak  jót 
hallhattunk róluk. A  m ilyen alka
lomm al csak  lehetett: azon a nagy  
városi ban ketten  is, fö lö tte  nagy  
elism eréssel igyek ezett k ellem es  
hangulatot kelten i a város veze
tő ség e  m ellett.

E lvégre is ez érthető valami. 
Ha már egyszer  látta, h ogy o ly  
ügyes em berek készítették  e lő  ezt 
a rezsim ét, akik tudtak m aguknak  
—  vélem ényünk  szerint kártyavár  
módjára ép íte tt —  pártot terem 
teni; akkor tan ácsos lesz  ennek  a 
hadnak munkája e lő tt zászlót haj
tani. Már csak a b ék e és a csend  
kedvéért is.

A nnál furcsább ám előttünk, 
h ogy  a b ék e  és csen d  érd ek éb en  
összegön gyö lt zászlót, m ost —  nem  
tudjuk m ilyen setten k ed ő  szélfu- 
vallatt nyom ása alatt — de bon
togatni kezdik. Mert hisz nem  gon-

hem állhatta meg, hogy oda ne szóljon 
neki:

— Részeg disznó! Mindennap be 
van rúgva.

Ott hagyták az udvar közepén. Be 
akart támolyogni a pincelakásba, hát 
ott sirt a küszöbnél a gyerek. Az ő 
lánya, az ő vére. Félre rúgta az útból 
és lefordult a lépcsőn.

Mindig sötétebb lett. A csillagok el
tünedeztek. A kék égdarab mindig fe
ketébb lett. Nagy esőcseppek kezdtek 
kopogni az udvar kockáin. Kip-kop, 
kip-kop. Vadvirág megszűnt sirni. Az 
a nedves valami, ami forró testecskéjén 
végig csörgedezett, érdekelni kezdte. 
Kis tócsák képződtek az udvar mélye
déseiben ; ő odacsuszott és pacskolta a 
vizet kezecskéivel. Piszkos sávok hú
zódtak a ház falán, a csatornából jócs
kán csurgott a piszkos esőié. A gáz
lángokat már mindenütt meggyujtották; 
a túloldalról áthallatszottak a kávéházi 
zenekar hangjai. Behallatszott a nagy, 
tompa éjjeli moraj, a sóhajtó főváros 
egybefolyó zümmögése. Az éj leszállt 
a csendes házkolosszusra. És az anyja 
meg se jött. Már nem is érdekelte az 
eső, öntudatlanul bámult a cseppekbe, 
melyek sűrűén verdesték a köveket. 
Kis ruhácskája átázott, úgy simult oda 
testéhez, lábai vörösek voltak az eső 
csapkodásától. Szöszke haja Összeta
padva simult oda testéhez, lábai vörö
sek voltak az eső csapkodásától. — 
Szöszke haja összetapadva simult hom
lokára s ott ült összekuporodva, resz
ketve az udvar közepén. A pincéből 
felhallatszom az apja hortyogása, a 
részeg ember egyet-egyet röhögött, az

dolható az, hogy egy tapasztalt 
főispán csakúgy aproposra kriti
zálja itt a város vezetőségének két 
legterhesebb és legbünösebb mu
lasztását: a köztisztaságbelit és a 
rendészetit. Vagy pedig hisszünk-e 
most a polgármester iránti feltét
len bizalomban: mikor majdnem 
400 tekintélyes városi polgárt, a 
teljes képviselőtestületet panaszté
telre hívja a főispán?

Nem zörög a levél ha nem fúj
ják. Mi más adhatta a főispán aj
kára e szavakat, ha nem a város 
vezetősége ellen felhangzott lappan
gó panaszok? Az elégületlenség és a 
megbánás. Még csak kicsinyek a 
panaszok, még csak olyan bölcső- 
livás hallatszik: de majd ha egy
szer igazán megkezdődik a sÍrási 
Akkor lesznek majd pohárköazön- 
tők, színig tele ürömmel. A panasz 
és elégületlenség olyan természetű 
mint a hógörgeteg. Csak egy kis hó
golyó indul meg a hegytetőről, 
visszatarthatatlanul gurul le a mély
ségbe, ahol már ijjesztő nagyságot 
öltött.

Mi jól láttuk ennek a kis golyó
nak megindulását, minden erőnket 
látba vetettük, hogy né indulhas
son: ám hogy mégis megindult, 
im éppen a vármegye főispánja 
figyelmeztet most a bajok fenye
gető növekedésére.

Szinte humoros éllel tapintotta 
baj helyére: keveselte a rendőrt

tán elcsöndesedett. Olyan mélységes 
csend lett, hogy a kicsi Vadvirág semmi 
hangot nem hallván maga körül, ful
dokló zokogásba tört ki. Akkor jött 
meg az anyja a többi mosónéval. Nagy 
kosarakban cipelték a gőzölgő ruhát. 
Az asszony felültette a meleg, nedves 
ruha tetejébe a siró gyermeket és meg- 
verdeste vizes testecskéjét.

— Fattyú lelke, hogy kimászik a 
szobából. Máskor rázárom az ajtót, ha 
mosásba megyek. Jó éjszakát.

II.
A házmesterék csepü-haju porontya 

szőke-hajú szépséggé nőt fel. Megved- 
lett a vén ház, a lakók változtak, csak 
a tulajdonos, a tanácsos maradt meg 
elsőemeleti lakásán és tartotta a péntek 
esti zsurokat. Uj emberek, uj nemzedé
kek népesítették be ezt a nagy kaszár
nyát, csak a házmester-család maradt 
a régi és leányuk, Vadvirág fejlődött 
fővárosi Gretchenné. Nem volt fogalma 
semmiről. Nem törődtek vele soha, ő 
sem törődött senkivel. Látköre a nagy 
ház négy falán nem terjedt túl, az utca 
idegen volt előtte. Félt tőle. Szüleihez 
vonzódott, mert enni adtak neki és 
egyéb semmi. De szép volt, valósággal 
mint egy nagy darab csiszolatlan gyé
mánt.

III. .
De a nő öntudatlanul ébredezett 

benne. Mikor az anyja nem akart csu
pasz lábaira harisnyát adni, felébredt 
benne a szemérem és napokig nem 
bujt elő a pinceoduból, nehogy a ház- 
bcliek kigunyolják. Pedig de megbá
multák azokat a formás, márvány+fehér





73. szám. (3) Szerda, szeptember 13.
— Az anya bűne. Tudósítónk írja: 

Fje 1 s ő-K 0 r t v é l y c s községben Zajács 
Anna egy leány csecsemőnek adott éle
tet, mitől a már nem szokatlan módon 
úgy szabadult meg, hogy megfojtotta cs 
a folyó partján elasta. Másnapra azon
ban a kutyák a hullát a földből kika
parták, melynek láttára a csendőrség 
kutatni kezdett az anya után s nem volt 
nehéz megállapítani, hogy az Anna le
ány a bűnös, a ki cselekményét nem 
is tagadta. Letartóztatták és a bíróság
nak átadták.

— Pályázati hirdetés Islkészi állásra.
A tiszántúli kerület máramaros-ugocsai 
egyházmegyéjében fekvő nagytamai 
egyház lelkészi állásra, a mely ÍV. osz
tályú s 393 frt javadalom, a pályázati 
kérvényeket szeptember 20-ig fogadja 
ol a Csernák István Tamásváralján (u. 
p. Komlós-Sellő).

— Az uj öíkoronások. Az uj koro
nások bankjegyekkel ^együtt hozzák 
majd forgalomba az uj ezüst ötkoro
násokat. Ezek valamivel nagyobbak lesz
nek, mint a forintosok. Magánforgalom
ban mindenki köteles 250 korona ősz- 
szegig elfogadni az ötkoronásokat. Egy
előre 64 millió forint értékben hozták 
forgalomba az uj váltópénzt. Ebből az 
összegből 19 millió Magyarországra, és 
45 millió Ausztriára esik.

— Felhívás a magyar közönséghez. 
Október hatodikán lesz félszázados év
fordulója annak a gyászos eseménynek, 
hogy a magyar honvédő-sereg díszeit, 
a hazaszeretet és az önfeláldozás leg
nagyobb példaképeit, Aradon a zsar
noki önkény kivégeztette. Erre a szo
morú évfordulóra megírta Ha m v a y  
Ödön a tizenhárom dicső vértanú és gyá
szos októberi nap történetét. Összegyűj
tött minden adatot, a mi c dicső fér
fiak életére vonatkozik és könyvalak
ban »az aradi tizenhárom* címen a ma
gyar közönség számára kiadta. 10 könyv, 
melyhez Acél Henrik Emil jeles festő
művész rajzolt címlapot, előfizetést is 
nyitott. Előfizetési ára füzvé 1 forint, 
kötve 1 frt 50 kr., vidékre küldve 20 
krral több. Az előfizetési pénzeket, mi 
után a könyv október hó első napjai
ban jelenik meg, lehetőleg minél előbb, 
legkésőbb azonban szeptember 25-ig 
(Hamvay Ödön, V., Harminc id-utca 4. 
sz., I. emelet, Hircsarnok szerkesztő
sége) címére lehet elküldeni.

— Vá9ár áthelyezés. A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter, f. évi öl 176. 
sz, alatt kelt rendeletével, megengedte, 
hogy a vármegye területéhez tartozó 
Gálszécs községben a f. évi szeptem
ber hó 27- és 28-ára eső országos vá
sár ez évben kivételesen f. évi szeptem 
bér hó 28. és 29-én tartassák meg.

— Okleveles tanítónő lecke-órát ad. 
Bővebbet a kiadóhivatal.

Színészet Király-Helmecen.
Király-Helmec, 1899. szept. 11.

Nagynehezen lágyultak az utcai pet
róleumlámpák is, Á gyér világossággal 
arányosan bár, de a megelőző hét der
mesztő közönyével szemben mégis némi 
enyhet adó melegséggel töltötte be kö
zönségünk a »Szarvas«-beli szellős nyári 
színkört. A vidéki tartaléké apatok fel
vonulása a nézőtéren némileg kitöltötte 
a helybeli szükkeblüség folytán támarit- 
részeket és a tisztességesnek mondható 
pártolás mellett élvezetes előadásokban 
volt ismét részünk. Amit újabban lát
tunk csak megerősítette múltkori véle
kedésünket Nagy Dezső színtársulatá
ról. »Dreyfus kapitány«-bán Szerém- 
falvi Dreyfussa, Makó Erzsiké Lucie-je 
és Nagy Dezső Picquart-ja rokonszen
ves reliefben mutatta be c szomorú drá
mának sokat emlegetett hőseit. »Az ig- 
mándi kis pap«-ban a jeles direktorpá
ron kívül Szeréin falviné tűnt fél. Szer
dán a »Mozgó fényképek«, csütörtö
kön pedig Thury Zoltán »Katnák* 
című drámája került szinte. E két este 
produkálta a társulat előadásainak leg
javát, Pontos összjátékuk a hangulat 
egyöntetűsége teljessé tette az illúziót 
és mig az első este a kacagás merő

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P .
változata volt volt a nézőtér, addig a 1 
»Katonák* előadása alatt egy a szó 
legnemesebb értelmében vett modern 
realizmustól duzzadó szellem hívta ki 
az arcokra a gondolatkeltés és együtt
érzés -.élrcismcrhetlen jeleit. Szeré:mfalví 
Udvardy Pál szerepében lelkiismeretes 
és hú kifejezője volt a szerző intenciói
nak. Makó Erzsiké poétikus Klári volt. 
Megjelenésével és játékával kellemesen 
enyitette a darab sötét tónusát. Nagy né 
Erőss Antónia Anna szerepében excel- 
lált. A szerep és az előadó markáns 
egyéniségeinek szerencsés Összetalálko- 
zása a szokottnál mélyebb nyomot ha
gyott emlékezetünkben. Milyen nagy ská
lajavai rendelkezik a kifejező erőnek és 
amilyen finoman nuancirozott alakításo
kat láttunk eddig tőle, szívesen látnok 
őt Nóra szerepében. A modern, erős 
asszonynak kevés ily hivatásos ábrázo
lója lehet vidéki azinpadokon.

Szomaaton a »Kés töténetc«, vasár
nap a »Gyimesi vadvirág* ment, az 
utóbbi helybeli iparos műkedvelők hoz
zájárulásával. Talán egy szerepét sem 
játszott annyi szeretettel és dolgozta 
ki annyi gonddal Nagy Dezső, mint a 
mát országosan ösmert székely haran
gozóét. Nagyné és Makó Erzsiké sok 
bensőséggel játszották Magda és Mária 
szerepeit, az énekszámok hatása gyújtó 
volt.

A műsor következő számaiban fel 
van véve: »Kolt, amely tisztit<, *A 
végrehajtó*. »Csalj meg édes«, »Gara- 
sos alispán* és »Aranylakodalom«. Mél- 

! tan reméljük, hogy a derék társulat 
j iparkodását a közönség még fokozot- 
! tabb pártolással fogja honorálni.

F. Zs.

Ipar és kereskedelem.
! x Felelös-e a kereskedő az eladott 
áruért ? Egy úri asszony egy keztyü- 

I üzletben 1 írtért pár keztyüt vásárolt. 
A keztyii kifizetésénél megjegyezte a 

j kereskedő, hogy tekintettel a vásárolt 
| kéztyif ‘orcsÖságáPá","armak -ntóhőségeérfc 
j kezességet nem vállal, a mibe a Vá
sárló hölgy hallgatagon bele egyezett. 
Az első felhúzásnál a keztyü megre
pedt. Haragosan rontott be a hölgy az 
üzletbe, hogy visszakövetelje a forintot. 
A kereskedő ezt megtagadta, mire pörre 
került a dolog. A bagatell-biróság el
utasította a panaszost keresetével ; a fe- 
lebbezésnél a járásbíróság azonban, szak
értő meghallgatása után, a kereskedőt 
a forint visszatérítésére és az eljárási 
költségek viselésére kötelezte. Az Íté
let, további felebbczésnek nem lévén 
helye, jogerős lett. Ezen Ítélet értel
mében a kereskedő az üzletében ela
dott áruért szavatol.

x Tiszte33Ógtelen verseny. Zemplén- 
vánnegyc alispánja Dcllmann Izidor to
kaji kereskedőt, miután nevezett ipar- 
hatósági engedély nélkül az 1884. évi 
t.-cikk #1. §-a ellenére készítményeit 
a tömeges és gyors eladásra ingerlő 
módon eladta, a kihágásban vétkesnek 
mondta ki és ugyanezen t.-cikk 159. 
§-ának d) pontja értelmében 300 frt 
maximalis pénzbüntetésben elmarasz- 
talta.

x Magyar honos kereskedők kikülde
tése a külföldre. A kereskedelmi mi
nisztériumban hosszabb idő óta foglal
koznak azzal a kérdéssel, hogy a kivi
telt Magyarországból nem lehetne-e oly 
módon is élénkíteni, hogy a külföldi 
viszonyok és piacok tanulmányozására 
fiatal magyar honos kereskedők kül
detnének a külföldre, a kik a kormány 
által anyagilag támogatva, több éven 
át az idegenben élnek és dolgoznak 
mindaddig, mig a kiviteli kereskedelem 
terén érvényesülni tudnak, s azután a 
külföldön állandó időre letelepednek s 
mint magyar exportőrök szereznek pia
cot a magyar mezőgazdasági termé
nyeknek és a magyar ipari termékek
nek. Megjegyzendő, hogy cgy-egy ki
küldetésnél a magyar kormány anyagi 
támogatása nem terjedne hosszabb időre, 
mint néhány próbaesztendőre.

KÖZGAZDASÁG.
Term énykereskedők és a ter

m ény üzlet.
Sátoralja-Ujhely, szeptember 11.

Két hónap múlt, hogy az idei tér- 
més bétakaritva lett és a cséplés kez
detét vette és mégis oly üzlettelenség 
uralkodik a terményüzletben, mint ara
tás előtti időben. A kínálat lényegte
len, a kereslet alig számot tevő, stag
nálás minden téren. — A kereslet 
nagyobb mérveket öltött magyarázatát 
abban* találjuk, hogy az a múlt évről 
maradt készletekből nyert kielégítést, 
úgy hogy a fogyasztás a folyó évi ter
mésbál négy héttel későbben kezdődött 
mint más években. Különösen csekély 
a kinálat búzában, amely ma a favori
zált terménycikk és amelynek eladásá
val a termelők legtöbbje, később jobb 
árt elérni remélve, vár. Buzditólag hat 
és a reményt táplálják egyes lapok 

I tendenciózns tudósításai, a melyek oly 
kitartással jósolják a hausset, hogy az 
idő óta, mióta azt hirdetik, a termény 
ára 1 frt 50 krral csökkent. Ez ideig 
tehát a hausisstáknak nem volt igazuk. 
Vájjon későbben lesz-e, az a jövő titka, 
azt előre senki meg nem állapíthatja ; 
mert a kereslet és kínálaton kívül igen 
sok mellék körülmény van a termény 
árára befolyással u. m.: politikai és 
pénzügyi viszonyok; időjárás, ércpénz 
árfolyama stb., a melyek mind olyan 
tényezők, melyeknek alakulását előre 
kiszámítani lehetetlen.

Nemzetgazdasági szempontból min
den .ember kívánja, hogy a termény ára 
olyan legyen, hogy ezáltal a termelő 
fáradságos munkájáért kielégítést nyer
jen. ^Kívánja és óhajtja azt a reális ke
reskedő és minden más vevő is saját 
érdedéből, mert élénk forgalom csak 
magas árak fennállásakorl étesül. A ma
gas vagy normális terményár az élénk 
kereslet természetes következménye és 
mivel a vevő legfőbb óhaja és kíván
sága az élénk üzlet, ebhői kitetszik, 
hogy. a sokat támadott kereskedő, — 
ha csak a börzén nincs angazsálva — 
helyzete akkor a legjobb, a mikor a 
termény ára minimálisan a normális 
nivóh tartja magát Ha az áralakulásra 
és a terménykereskedők helyzetére visz- 
szapillantunk, arra a meggyőződésre ju
tunk, hogy a kereskedő helyzete azon 
időben volt a legjobb, amikor a búza 
ára 9 — 10 frt; a rozs ára 6—7 forint 
között váltakozott. A termény ára a 
kereskedőnek a nyereségére nincs sem
miféle befolyással, ő a termény árát 
csak egy oly számnak tekinti, a mely 
az értéket határozza meg, de a fárad
sága és kockázata jutalmazásául  ̂ igé
nyelt nyereségre hatással nincs. Sőt a 
malomnak is a helyzete és üzletmene
tele kedvezőbb, ha a búzaár kielégítő, 
mert akkor a liszt kelendősége is jobb. 
Az ő üzletmeneteiére sincs az ár külö
nös befolyással, mert a törekvése főleg 
oda irányul, hogy a feldolgozásért az 
üzemköltségen felől némi hasznot ered
ményezzen.

A mondottak által akarjuk hinni, 
hogy sem a malom, sem pedig a 
kereskedő a terményárak leszorítására 
nem törekszik, ez ne legyen szándéka 
már azért sem, mert a magasabb és 
normális árak érdekével igenis meg- 
cgyeznek. De ha volnának is ily rossz
akaratú kereskedők, ehbeli fáradságuk 
nagyon hiába való lenne,, mert egy 
oly cikknek, mint a búza, a melynek 
ára az egész világ forgalmától és hely
zetéből nyeri megállapítását, ennek árát 
néhány ember, ha még oly hatalmas 
volna, befolyásolni nem képes. Sokkal 
többet tulajdonítanak különösen e te
kintetben a kereskedőnek, mint ameny- 
nyire ő tényleg képes! A tőzsdei ma
nővereket nem akarjuk e cikkely kere- 
tébe belevonni, mert ez nem a börze- 
játékra, hanem csakis kisárólagosan az 
efiectiv terményüzletre vonatkozik, azt 
azonban megjegyezzük, hogy a tőzsdén 
sem sikerülnének még a pillanatnyi ár

depressziók sem, ha az eladóval szem
ben csakis szolid vevő állna asembe és 
nem pedig mint most igen gyakran hl- 
vatatlan egyének, a leik játék szenve
délyük kielégítésére használják föl a 
tőzsdét.

Az árjavuláshoz oly években, amikor 
a hazai termés nagyobb, mint a bel
földi szükséglet, az impulzust a külföld
nek kell megadni, amihez azonban saj
nosán, ez idő szerint kevés a remény, 
mert most e részről semmiféle érdek
lődés terményünk iránt nem mutat
kozik.

Búzából az idény kezdetén nehány 
tétel, Galíciába lett eladva, azóta sem 
Galícia sem pedig Ausztriának többi 
tartományai nem vásároltak, de még 
árainkat sem tudakolják, a mi bizony
sága annak, hogy szükségletüket saját 
termésükből fedezhetik. Hogy később 
tőlünk fedezzék szükségletüket nem va
lószínű, mert sok évi tapasztalat bizo
nyítja, hogy ezen rendes fogyasztási 
piacaink, ha aratás után nem, úgy ké
sőbben csak a legritkább esetekben 
látták el szükségletüket nálunk. Ae 
egyedüli vevők most a buzira vidékünk 
malmai, a melyek ma minőség és tá
volság szerint búzáért 7 fit 40 krtól 
7 frt 80 krig fizetnek.

Rozsban sem volt eddig üzTet, leg
alább nem oly mérvű, mint az rende
sen szokott lenni; de ezt annak tulaj
donítjuk, mert a gabona minősége nem 
általában jó, és rozsból kevesebbet ter
mesztenek, mint ezelőtt. A rozsnak az 
ára 5 frt 70 kr. és 6 frt között minő
ség szerint váltakozik, a nélkül azon
ban, hogy akár kinálat vagy kereslet 
volna.

Árpa, melynek minősége csak köze
pes, vidékünkön nagy részben már el 
van ugyan adva, de eddig elszállítva 
nem lett, mert a kereskedők a kik az 
árpát megvették, azt csakis veszteség
gel adhatnák el, annak eladásával vár
nak. Kivételt képez az olcsóbb fajú 
árpa, melyet takarmány és hinytolási 
célokra, illetve árpadarának használnak 
és a melyért 5 frt 20 krtól 5 frt 50 
krig fizetnek. A jobb minőségű árpa 
ára 6 írttól egész 7 írtig, legritkábban 
több, mert első rendű, fehér, tömött 
árpa ez évben vidékünkön nem termett. 
Zab még kevés jön a piacra, az isi élég 
olcsó 4frt, 60-tól 4frt. 75-ig. Ló ĥeré
ben gyenge termésünk lesz, az már a 
mai árakban nyilvánul mennyiben 50 fo- * 
rinton értékesíthető.

A szerkesztőség üzenete:
548. előfizeti. Ott is megkívánják a posta- 

tiszti kurzus elvégzésit. 2. As előléptetési vi- . 
szonyok egészen a status viszonyaitól függnek, 
melyben a hivatalnok szolgál.

Szerencse: A lóherét Szerencseidnek ia  ne
vezik. ön  nyerte s  fogadást.

K—r. Helyben. Deák munka. Nem nekünk 
való, próbálja meg más helybeli lapnál, talán 
elfogadják.

Tisztviselő Zemplénmegye. Mostoha fiának
örökbefogadása céljából annak t. és t, gyám
jával, tehát saját házastársával a kir. közjegyső 
előtt szerződést kell kötni s jóváhagyás vé
gett az árvaszékhez beterjeszteni.

Vidéki bankigazgató. A kérdezett intézet agy 
tudjuk megbízható alapon áll. Osztrák vállalat 
és Magyarországon csak vezérképviselősége 
van. Értesülésünk szerint, a múlt évről azőtó 
mérleg, százezer forinton felüli tiszta nyeresé
get tüntet fel. A részvényesek 8 ssázalék osz
talékot kapnak.

Falusi bakfis. Bájos levelére szívesen vála
szolnánk, de ebben legjobban lehet szolgálat* 
jára Kinctessy Péter vagy W iddtr Gyula gyógy
szerész ur. Nincsen abban sségyen.

Kiadja:
A SZERKESZ TŐSÉG.

NYÍLT-TÉR*)

V álasz  a parti vadásznőnek l
A »Felsőmagyarországi Hírlap« 72-lk 

számának nyilttér rovatában egy állí
tólagosán megcsalatott asszony, á ki

♦) E rovat alatt közűitekért a saerkesstő
nem felelős.
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e* ideig: még az én nevemet viseli, I rájutottam nőm viselkedéséből és azon 
olyan dolgokat mesél, a melyeket szó j tényből, hogy esztelen támadást intéz 
nélkül hagynom nem lehet. ellenem, a kinek ma még nevét viseli.

Parti vadasznak nevez el engemet ép- j Lclkiismeretbeü kötelességemnek fo- 
pen az, akinek megbélyegzett családja, gom tartani, hogy ebben az irányban 
minden ravasz eszköz felhasználásával, i lépéseket tegyek, mert ép észszcl nem 
ebbe a házassságba, a melynek az én tudom fölfogni, egy fiatal asszonynak 
családom erős ellensége volt: — mégis ilyetén eljárását.
befont. Sátoralja-Ujhcly, 1899. évi széptan*

Hogy milyen tekintetben lennék én bér hó 12. 
parti vadász, azt egyáltalában képtelen R. M.

88___ ___Jffizzzoo.......— -gg
felh ívás!

Ezennel van szerencséin a t. ez. osztálysorsjegy vevőknek 
becses tudomására hozni, hogy V. sorsjátékban nz első osztály 
húzása f. é. november hó 16-án és 1 7-én tartatik meg és a kö
vetkező számok főelárusitásoinban beszerezhetők:

1351 -  1400-ig'28101-28150-igj45801 -  45850-ig 73976 -  74000-ig 
3276— 3300 « Í32476-32500 « 46901—469ő0 < 76401—76425 > 
6051— 6075 < 34301-34325 « 48576-48600 » 178776-78800 » 
6176- 6200 < 34976—3*000 < ‘51101- 51150 « 82926—82950 » 

14776-14800 « 38526-38550 « 52601-52625 « 87026—87050 «
Jsf 16376-16400 « |39226—39250 > 64501-64525 » 91901—91950 » 3K 
W* 25101-25125 « 39301-39325« 68070-68100 » 92226—92250 > W 

56626-26675 « |45601-45625 * [68401 -68450 » {95276-95300 >
Minthogy már e hó közepén az V. sorsjáték sorsjegyeinek 

kiadását megkezdem, felkérem a t. ez. vevőközönséget, kik a fent 
Q  felsorolt számokra játszani kívánnak, megrendeléseiket legkésőbb a  
A  s s c e p t e m t o e r *  l<S-ig£ hozzám juttassák, mert csak akkor X  

számíthatnak biztosan a megrendelt számra.
Az első osztálynak az ára:

7t — ö írt, % = 3 flrt, '/4 == l'/2 f*rt, «/g - 75 Icr.
A megrendelt sorsjegyeknek árát szíveskedjék postautal

vánnyal hozzám minél előbb beküldeni, hogy a kívánt sorsjegy- 
számmal biztosan szolgálhassak.

c Teíefii oSsigmonóPécseit
3 — 3 a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitója.

B8— — --------38

K Z i x * d L e t é s e k
felvétetnek

u tá n yo s á rb a n i közöl énre e lap k iadóh iva ta lában

K ö szö n e tn y ilvá n ítá s .
Ö Fensógo Saivator Lipót föherezog udvarmesteri hivatala.

Általános Asbcstáru-gyár.
U császári és királyi Fensége Saivator Lipót Főherczee rendkívül rnog Víin elé

gedve az .wbesUalpp.il 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 ezipésznél s aztán küldték ide.

Hisszük, hogy c vndászczipök ép oly jók lesznek és ép oly megfelelők, a mint 
megfelelők voltak a szalonczipök.

Zágríb, 1898. július hó 8-án. KRAHL, huszárkapitány.

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

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

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

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

WEKFRLF SÁNDOR.

™ H aszépkon^rőrTagy 2
süteményt akar ön, kérjen |

40—50 deka búzaliszthez 5 krajezerért 2 dekagramm Ej

„ S t e l l a , "  sütőport!
mely jobb minden bécsi gyártmánynál. Ej

Kapható Sátoralja-Ujhelyben: anovits István, Szentgyörgyi Vilmos H 
Malártsik György, Klein Albert, Klein Géza, Behyna Testv., Hazai ■  
Adolf, Klein Henrik, Fischer Hani, Glüch Samu, Grünbaum Márk- R 

! kuss Licliteinstein Adolf és Szikszay ltóza kereskedésében. 61 P®

vagyok tcllognt, na elgondolom, hogy 
a partivadászok zsákmányát képező ho
zomány ez esetben még púderre sem 
volt elegendő.

Egyáltalán ennek az említett táma
dásnak tartalma, különösen pedig az, 
hogy én nőmtől megszöktem, mcit hisz 
eltávozásomkor az állomáshoz kisért és 
ottan a legmelegebb búcsút vettük egy
mástól, minden alapot nélkülöz, és jo
gosan enged arra következtetni, hogy 
nőm elméje nem lehet normális, amire
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