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országon. Hírül viszi ki a n agyvi
lágba, h ogy  él a D una és  T isza

T izenhárom  hős halt m eg  ötven  
eszten d ővel eze lő tt a m agyar ha
záért, a m agyar szabadságért.

E zern yolcszázn egyven k ilen c  o k 
tób er hatodikénak hajnalán gyászb a  
borult a m agyar szabadság. A d d ig  
kü zd öttek  ére tte , ezen  a napon  
m eghaltak  érte. H óhér k eze  o l
to tta  ki a tizenhárom  aradi hős 
é le té t, en n él gyászosab b  m unkát 
sohasem  végzett. A sirba h an yat
lott ország fölött s ikongva szállt 
fel m ég  a szabadságharcnak u to lsó  
jajszava: azután csen d  lett, m ély  
és szom orú  gyász borito tta  b e  a 
m agyar haza egét.

A  m agyar G olgotha, az aradi 
tizenhárom  vértanú sírja a leg 
szebb, legd icsőb b  em lék e  en n ek  a 
szabadságharcnak . A bban  a gyász
ban, am ely  az aradiak és a Bathy- 
ány sirját beborítja: eg y  büszke  
m agyar n em zet m egváltásának fen 
ség es  eszm éje leledzik .

A z a k eg y etlen  em beri m unka, 
am ely  a m agyar haza te stén , a 
m agyar n em zet G olgotháját m eg 
terem tette : eszm én yi, d icső  m agas
latra em elte  a m agyar kálvária 
útját, a m agyar szab adságh arc szo 
m orú históriáját.

A z  a fek ete  fátyol, am ely  o k tó 
ber hatod ikén  p én tek en  egy  m eg- 
ujhodott, e g y  k ibékült nem zet le l
k é t beborítja, a leg m ély ség eseb b  
k e g y e le t leg n em eseb b  érzetével 
árasztja el m inden m agyar em ber  
szivét.

H isz n in csen  annál szebb, nincs 
annál éd eseb b  érzet, m int gyá 
szoln i m é ly en  és igazán azok em 
lék ét, a k ik nek  piros vére a mi 
b old ogságu nkért, a mi szab adsá
gun kért, a mi hazánkért fröcscsen t 
a k e g y e tle n  bakó k ezére. Á ld o tt  
annak a vérnek m in den csöp pje, 
áld o tt a vértanuk em lék e  é s  ál
d o tt annak a n em zetnek  jövője, a 
m ely őszin te  é s  igaz k eg y e le tte l  
ünnepli m eg  szab adsága vértanu- 
ságát.

Boruljon gyászb a ezen  a napon  
m inden m agyar ház, a k eg y e le t  
leg szeb b  sugarai áradjanak a m a
gyar G olgotha felé: Aradra és  a 
b u dapesti kerep esi tem etőre .

C sak a kishitűség, csak  a bár- 
gyu ság  zárkózhatik el a k eg y e le t  
leg szen teb b  k ö te lesség é tő l.

M inden hü lye opportunitás p o s
ványán  fö lü lem elk ed ve, ég i szár
nyalás, d icső  és le lk es indulat lég 
k öréb en  m ozgunk, m ert k ö n y tő l 
ázó szem m el, d e  a hazafias érzés  
m inden n em es szárnyalásával t e 
kintünk A rad  felé. O nnan h an g
zik e g y  bü szke nem zet k eg y e le te s  
m eg em lék ezése  szer te  széjjel az

tájékán, a K árpátok és A dria k ö 
zött eg y  d icső  nem zet, a m ely  
fen ség es  k eg y e le tte l gyászolja a 
haza szabadságának v é r ta n ú it . . .

Az aradi vértanuk.
A l 'e tö f i - tá r s a s á g  á l ta l  p á ly a k o s z o ru z o t t  

k ö l te m é n y .
Irta: P aldgy i Lajos.

J e l i g e :  N em  h a l ta k  o k  m e g . 
Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény, 
Eszméiden nem győzött az enyészet, 
Örökbe hagytad halhatatlan részed’, 
Fényeddel fényt hint késő századokra 
A tizenhárom vértanú alakja.

Ki & homályból te ragadtad őket, 
Dics-sugárt rájuk dicsfényed vetett,
Az eszmény nélkül tespedő erőknek 
Te adtad a rajongó ihletet,
S midőn napod már a nagy éjbe dőlt rég, 
Világosságod bennünk tündökölt még 
S haláluk is azért volt, hogy mi abban 
Azt lássuk, a mi benned halhatatlan.

Haláluk! fagyos rémülettől dermedt 
Egy ország lelke, látva ily halált,
Bár millió sebből vérezett a nemzet, 
Millió tekintet a bitókra szállt, 
Lesújtva, némán és kővé meredten 
Vad iszonyattal csügtünk ama tetten, 
S a bősz sikoltás mély keblünkből tört ki, 
Ajkunkra fagyva^ nem tudott kitörni.

S martir-haláluk végig kelle néznünk 
S hogy mit jelent ez, látnunk kell-e jó l: 
Az ő haláluk a mi csúfos végünk,
A végítélet egy nemzetre szól.
Jöhet uj tavasz, uj kor fakadása,
E népnek nem lesz már föltámadása,
A vértanukkal ott pihen egy sirba, 
Népek sorából kitörülve, — irtva.

Majd az iszonyt zokogó gyász követte 
És sírva sirt hantjuknál a haza,
Majd egész nemzet lobbant gyűlöletre, 
Szivében tombolt bosszú vihara,
A bosszuállás rettentő igéje 
Egy nemzedéknek volt gyönyöre, kéje, 
Fojtott harag a szivek mélyin lázadt, 
Tűréstől égett arcokon gyalázat.

Enyhét nyújt a legégőbb fájdalomnak, 
Vigaszt reménytelennek az idő,
A vad keserv, a szenvedély elhamvadt, 
Sírjukhoz már zarándokol hivő 
S nem a halálnak borzalmára gondol, 
Lelkesedést merit a sirhalomból, 
Fölidéz múltat, régi nagy időket 
S úgy érzi lelke, hogy nem haltak ők meg.

Nem haltak ők meg, ha az eszme él még, 
Melyért ők éltek s éltük áldozák,
Nem haltak ők meg, hogyha lelkűk fényét 
Tisztán, tündöklőn örökül hagyák,
Nem haltak ők meg! csakha már nem 

[lüktet
Szivünkben heve az ő hős szivüknek, 
Ha ama nagy cél csak bolygó kisértet: 
Akkor meghaltak s óh hiába éltek!

Mert mint a költő lénye él a dalban, 
Midőn a test már régen hamu, por, 
Mint mestermüben lángol halhatatlan, 
Ihlet művészed lelke, régi kor: —
Úgy szabadsághős halhatatlansága,
Ha utódokban ég tovább a lángja,
Tett mestere, szent küzdelem mártírja 
Halhatatlanságát más szivekbe irja.

Klió hiába jegyzi fel a tettet,
Ha meg nem őrzi élő köztudat. —
De a mi ott él mélyén a sziveknek, 
Nem semmisült meg, mert mindegyre hat! 
Óh áldott harcnak áldott vértanúi, 
Századok fognak tőletek tanulni 
S dicsőt, nagyot ha tesznek egykor mások, 
Az is, óh szentek, a ti aikotástok!

Férfik, kikben nincs önzés, önérdek,
A kikben emberméltóság lobog,
Kik fölemelnek porba sülyedt népet, 
Hazát hóditnak s szent ember-jogot, 
Kik mindent, mindent a világnak adnak, 
Kincset, gyönyört maguktól megtagad- 

[nak,
S vállalnak büszkén vértanú-keresztet: 
Az ő példájuk követői lesznek.

És lesznek, mert a történet nem áll meg, 
Időnek inéhe meddő nem lehet,
Es lesznek, mert kitör, a mit homály fed, 
Mit nemesek, jók szive rejteget,
És lesznek mig hi az a cél, a végső, 
Elaggott fajra ifjú nemzedék jő, 
Viharral vészszel bátran megdacolhat,
S mi még ma ábránd, azt kivívja holnap.

S ők élni fognak, élni mindörökkön, 
Szent lesz, örökké szent a sirgödör,
A mig az eszmény ki nem hal e földön, 
Mig magyar szellem még magasba tör, 
Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szivébe írták az egész hazának, 
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni s hogy lehet meghalni.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

Vármegyei közgyűlés.
S á to ra l ja -U jh e ly , s z e p te m b e r  29.

A legutóbbi közgyűlés első napjáról, 
a közgyűlés legérdekesebb részéről, a 
tisztviselők választásáról lapunk előző 
számában úgy általánosságban, mint 
részleteiben is hoztunk már tudósítást.

A második nap eseményei sorából 
annak egyik fontos részét Wiczmándy 
Ödönnek a »Gazdák Biztositó Szövet
kezete« érdekében tett és elfogadott 
indítványát szintén közöltük.

Megemlékeztünk egyszersmint arról 
a különös tünetről, hogy a közgyűlés 
második napján alig egy-két bizottsági 
tag érdeklődött a tulajdonképpeni gyű
lés tárgysorozata iránt. Tekintve azt a 
nagy megyei közönséget, a mely az 
első napon a választásokra betöltötte a 
vármegye gyüléstermeit bizony-bizony 
az alkotmányos élet elszomorító jelen
ségéről kellett számot adnunk.

A választások befejezésekor Dóktis 
Gyula vármegyei főjegyző bemutatta 
Kozmái Kun Frigyes nemesi diplomá
ját és ezzel az aktussal az első nap 
gyűlése véget ért.

A második napról szóló részletesebb 
tudósításunk a következő:

*
Molnár István főispán alig számba 

vehető közönség jelenlétében nyitotta 
meg ismét a közgyűlést.

Először is rátérnek az indítványokra, 
mielőtt Wiczmándy Ödön, lapunk előző 
számában közölt indítványát megtenné 
Thurdnszky I. aljegyző felolvassa gf. 
Desseőffy Aurél idevágó átiratát. Azután

Wiczmándy kimerítő és szakszerűen he
lyes beszédben indokolja meg indítvá
nyát, amelyet a közgyűlés kevés tár
gyalás után elfogad.

Az alispáni jelentés során a dubróka- 
buttkai közúton szükségelt javításokra 
hívták fel a vármegye figyelmét. A je
lentés különösen a felvidéken pusztított 
árvíz következtében igen szomorú ké
pet nyújt az utak és hidak állapotáról. 
Izsépy bodrogközi szolgabiró időszaki 
jelentését dicséri meg a jelentés, me
lyért a főispán javaslatára elismerést 
szavaznak a fiatal szolgabirónak.

Az uj vármegyeháza építése érdeké
ben Dökus Gyula főjegyző bizatik meg 
az előleges tervezet elkészítésével. (A 
főispán elhagyja az elnöki széket, elnö
köl tovább az alispán.)

(A Zemplén hivatalos lap Ugye.)

Érdekes kérvényt olvasott fel ezután 
Thuránszky I. aljegyző, amelyet Zemp
lén—Buttka község a »Zemplén« hiva
talos lap megrendelése alól való felmen
tése iránt beadott.

Ezen kérvény érthető izgalommal tár- 
gyaltatik. Legelsőbben is Wiczmándy 
Ödön okolja meg a buttkaiak kérvé
nyét, midőn körülbelül a következőket 
mondta:

— T. közgyűlés! Buttka község ál
tal már régen tárgyaltatott a hivatalos 
lap rendelése. Erre nézve semmiféle vár
megyei határozat nem létezik.

A hivatalos lap rendeltetése az, 
hogy a vármegyei határozatokat és al
ispáni rendeleteket közhírré tegye. Mi
után azonban a törvény értelmében ezt 
a jegyzők adják tovább, többnyire szó
belileg mert a legtöbb községi biró ol
vasni sem tud, — teljesen feleslegesnek 
tartja tehát a község, hogy a hivata
los lap minden községre ráerőszakol- 
tasék. Vannak községek, melyek igénybe 
sem veszik és nem is vehetik ezt a la
pot. Itt nem 5—6, hanem 20—30 sze
gény felvidéki községről van szó, ahol 
70 % 'es pőtadót fizetnek, a takarékos
ság elve hozza tehát magával, hogy 
a községek kiadásait ne szaporítsuk, 
ilyen fölösleges kiadásokkal. A kormány 
sem erőszakolja többé a hivatalos la
pokat a községekre, hanem csakis a 
körjegyzőségekre utalta ezek megren
delését, ugyanez történjék a vármegyé
ben is. A jövő 1900-ik évtől csakiz a 
körjegyzőségek utasitassanak a hivata
los lap megrendelésére. (Mozgás.)

Id. Mcczner Gyula: Kérem a kis köz- 
gekben csak 2  írtjával fizetnek elő a 
lapra én ebben tehát nagy megterhel- 
tetést nem látok. Én ugyan nem va
gyok a »Zemplén« pártfogója, itt szem
től szembe mondom a szerkesztőnek, 
de hát ezért az összegéit a hivatalos 
lapot mégis megrendelhetik a községek. 
A törvényes formának barátja vagyok, 
miután erre nézve megyei szabályren
delet alkotása szükséges ahhoz hozzá
járulok.

Dókus Gyula: Ez felesleges, mert a 
hivatalos lapnak minden bíróhoz, min
den községbe muszáj menni. Nekem 
mindegy akárhogy határoznak de én 
hozzá nem járulok . . .

Wiczmándy Ödön: Nem szükséges 
minden községben a hivatalos lap azért 
sem, mert hisz a jegyző — mint em
lítettem — szóval tudatja a vármegye 
határozatait és a rcndelcteket. A köz
ség autonómiáját becsülnünk kell, már 
pedig azok meghallgatása nélkül tör
tént a hiv. lap ráerőszakolása.

Felszólalt még a »Zemplént mellett
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Mizsák István és Wiczmándy álláspontja 
mellett Nemes Sándor főszolgabíró.

Wiczmándy Ödön a következőkép
pen végzi szavait: Nem annak van a 
hivatalos lap, hogy hatalmi közérzületet 
és csinált közvéleményt küldjön a köz
ségekre — hisz ezt a hiv. lapnak a 
törvény meg sem engedi — hanem, 
hogy a határozatot és rendeletet kö
zölje, a vármegye az autonóm jogkörö
ket csakis a saját költségére mellőzheti, 
de azok meghallgatása nélkül a közsé
gekre erőszakolni a hivatalos lapot: ez 
nem törvényes eljárás. Kbben tehát a 
községek a saját hatáskörükben meg- 
hallgatandók. Én tehát ragaszkodom 
indítványomhoz.

Ez ügyben — amely igen kellemet
lenül érintette a tisztviselőkart — üd
vös, érdemleges határozat nem hoza
tott.

Letárgyaltak még ezután gyors tem
póban mintegy 1 0 0  kérvényt, amelyek 
közül a fontosabbakkal még lesz alkal
munk bővebben foglalkozni.

— A mádiak ügye. Mád város és 
jegyzője — a mint lapunkból és több 
fővárosi lap hasábjairól is olvashatta a 
közönség — nagyon összekülömböztek 
egymással. Rettenetesek és sociális, de 
az állam és jogrend érdekéből is fon
tosak és súlyosak azok a vádak, ame
lyekkel a mádiak jegyzőjüket illetik. 
Értesültünk arról, hogy ez ügyben a 
vizsgálat maholnap megkezdődik.

Mi nem akartunk a vizsgálatnak prae- 
judicálni, amint már említettük — hisz- 
szünk abban, hogy Pintér főszolgabíró, 
aki a vizsgálattal megbizatik, teljes igaz
ságot fog gyakorolni ez ügyben.

Ámde nem hagyhatunk szó nélkül 
egyes újabb momentumokat. Több mádi 
gazdaember köszönő levelet küldött a 
»Felsőmagyarországi Hírlap« szerkesz
tőségének, hogy ügyükkel oly lelkiis
meretesen és hazafias érzülettel foglal
kozik. Egyben az újabb panaszok egész 
halmazát küldték hozzánk, a melyek 
épp oly súlyos természettel bírnak, mint 
a fő- és alispánhoz beadott panaszok 
sokasága és elrettentő tartalma. Mindez 
azt igazolja, hogy az elkeseredés Illés- 
házi jegyző ellen a községben, mond
hatni általános mérvet öltött. Ezen újabb 
panaszokkal- most—rdőelőttinek tartjuk 
foglalkozni.

Csak ezzel kapcsolatban éppen azt 
a lontos megjegyzést ismételjük, hogy 
a vizsgálat kimerítő és igazságos ke
resztülvitele érdekében mind határo
zottabban szükségessé vált, hogy az 
Mád község minden polgárára kiterjesz
tessék.

Mád község és a vidék felzavart nyu
galma érdekében pedig kívánatos volna, 
hogy ez a nagyfontoaságu vizsgálat mi
nél gyorsabban megejtessék.

HÍREK.

| Október 6. |
Holnapután Aradon és Budapesten 

gyűl egybe a magyar nemzet, hogy az 
aradi és budapesti vértanuk emléke mel
lett az ország kegyeletét tolmácsolják. 
A koszorúk tengere fogja elárasztani a 
hősök emlékét. Vármegyénkből Mato- 
lay Etele alispán, id. Bajusz József és 
dr. Schőn Vilmos utaznak le Aradra. 
Dr. Schőn Sátoralja-Ujhcly város és a 
helybel i * Iparosok Önképző Egylete« ne
vében egy-egy koszorút helyez a vér
tanuk emlékére.

A história részére feljegyezzük e he
lyütt, hogy Zemplétivármegye nem küld 
koszorút Aradra, a főispán ama meg- 
okolásáv*!, hogy erre nincs pénze a 
vármegyének. Erre nincs megjegyzésünk, 
erre nincs kifejezés a világ szótárban.

Azért:
Az aradi tizenhárom sírja virággal 

lesz tele. — Egy nemzet könye öntözi

e virágokat, hogy hervadásra ne jus
sanak azok sohasem. A hősöket, kik 
száz csataban néztek szembe a halál
lal, megejtette az ármány. A legszé- 
gyenteljesebb halállal, a mi képzelhető 
e földön, múltak ki ők. de szent nevü
ket örökkön fényes glóriába vonta a 
kegyelet. Az aradi vár híres börtönab
lakából nézték ők a napsugarat, mely 
utolszor vetette fényét viharedzett ar
cukra. És csüggedés nélkül, igazuk tel
jes tudatában hagyták oda az aradi vár 
miazmás celláit, hogy a vérükre szom
jazó zsarnokság oda állítsa őket a bitó 
elé. A pribék életunt, buta tekintettel 
nézte végig őket s minden lelkiismerct- 
furdalás nélkül teljesité szomorú köte
lességét. Eszköz, hitvány anyag volt ő 
más kezében, mit tudta, hogy féliste
nek életét oltja ki egy hurokszoritás- 
sal ?! Consummatum est! A zsarnok 
gázolhatott a vérben, tehetetlen volta 
miatt nem volt képes másra. De az 
aradi tizenhárom sírja fölött mindig 
ragyogóbban kel a nap. Egy nemzet 
véste szivébe az ő nevüket, maroknyi 
nép, de a mely hazaszeretetben, hősei 
ünneplésében százszor annyival fölér. 
A martyrok szelleme soha nem pihe
nőén itt jár közöttünk. Figyelik minden 
lépésünket, minden tetteinket s ha hi
bázunk valamiben, ott az ő szent ke
zük, mely eligazítja e hibát. S ne adja 
az ég, de ha ismét jönnek a magyarral 
viharos napok, velünk küzdenek ismét! 
ők s nincsen, nem lehet oly vasjárom, I 
— mit szét ne törne az a tizenhárom! j

Október hó elsejével uj elöji 
ssetés nyílt a „Felső'mafff/ar 
országi H írlap6‘-ra. Tisztelet
tel kérjük t. előfizetőinket, a kik
nek előfizetése szeptember végével 
lejárt, hogy a lap megrendelé
séi minél előbb megújítani szí
veskedjenek, nehogy a szétkül
désben fennakadás történjék.

— Személyi hír. Herceg Windisgrdtz j 
Lajos csapat-főparancsnok vasárnapon | 
este a Budapest felől jövő gyorsvonat
tal sárospataki birtokára érkezett.

—  A k ir á ly  n év n a p ja . Ma ok-1 
tób er 4 -ik én  ün nepelték  m eg  S á - ; 
toralta-U jhelyben Ő felségének  ne-1 
venapját. A  tem plom okban hála
adó istentiszteletek  tartattak, hol 
a polgári é s  katonai hatóságok  is 
k épviselve voltak , Az ün nepélyes j 
isten tiszte le t reggel 9 órakor kez
dőd ött. A  várm egye és város tiszt
viselői ünnepi színben, d íszbe ö l
tözött hajduk k íséretében , a ka to 
naság szin tén teljes d íszben vonult 
fel az istentiszteletre.

— Uj nemos. A király Révy Géza Vik
tor, a bodrogközi Tisza szabályozó tár
sulat igazgató főmérnökének, úgyszintén 
törvényes utódaiknak, a magyar ne
mességet az * ikervári* előnévvel díj
mentesen adományozta.

—  D r. B ú z a  B a r n a  lapunk k i
váló főm unkatársa tegnap  B uda
p esten  k itü n tetésse l te tte  le  az 
ügyvédi vizsgát. Főm unkatársunk, 
aki hosszabb időn át távol volt 
volt városunktól, ism ét visszaérke
zik ide, ahol ügyvédi irodát nyit. 
Kitűnő dolgozatait m ost már is
m ét gyakrabban olvashatja a k ö 
zönség. Főm unkatársunk ügyvédi 
gyakorlata  m ellett a »Felsömagyar
országi Hírlap*-bán, am ely  nem 
sokára politikai lappá alakul át —  
élénk  publicistái tev ék en y ség e t fog  
kifejteni.

— Az Andrássy-emléktábla leleple
zése. Említettük, hogy Kassán az And- 
rássy Gyula szülőházának helyén épült 
uj Andrássy-palota falába emléktáblát 
helyeztek el, melynek tegnap volt a le
leplezése.

Délelőtt tizenegy órakor ezrekre menő 
tömeg gyűlt egybe az Andrássy-palota 
főhomlokzata előtt. Maga az épület dú
san volt diszltve zászlókkal és grófi 
család címereivel. Testületek és egye
sületek zászlaik alatt vonultak ki s tan
intézetek testületileg jelentek meg. A 
vármegye részéről Péchy főispán és 
Rakovszky alispán jelentek meg, a vá
rost pedig Münster polgármester és 
Kozora főjegyző képviselte. Az itélő- 

; tábla, főügyészség, törvszék, pénzügy- 
j igazgatóság, postaigazgatóság és egyéb 
hivatalok is voltak. Szép számmal vett 

■ részt a katonaság is, élén Pokorny had
testparancsnokkal, Clair honvédkerületi 
parancsnokkal, Thoss és Förstner altá- 
bornagyokkal és Surányi vezérőmagy- 
gyal. Az Andrássy családot Malonyay 
Ferenc tőke-terebesi jószágigazgató kép
viselte.

A dalárda éneke után Gézerich Emil 
dr. főreáliskolai igazgató, az országos 
nemzeti szövetség kassai elnöke, mint 
az emléktábla bizottság tagja mondotta 
el emlék-beszédét, ecsetelve a nagy ál
lamférfim életét, s kiemelve erényeit és 

I érdemeit. Beszéde végeztével lehullott 
a lepel az emléktábláról, a mely a re 
mekmivü terméskő-kapu fölött van el- 

! helyezve. Fekete márvány tábla, sze- 
I gélyc díszesen kidolgozott fehér már
vány. Szövege ékes betűkből a követ- 

!kező:
E házban született 1823. március 3-án 

gréf Andrássy Gyula.
Örök emlékezetül megjelölte 

Kassa város közönsége 
1890.

Lelkes éljenzés hangzott föl, a mikor 
az emléktábla látható lett. Majd Péchy 
Zsigmond főispán lépett az emelvényre 
és rövid szavakban vázolta az emlék
tábla történetét, a melyet a gróf örö
kösének gondozásába ajánlott. Szavai 
végeztével Hodinka Mihály, Andrássy 
Dénes gróf uradalmának főügyésze kö
szönte meg a család nevében az emlék
táblát, a mivel az ünnepség véget ért.

— Halálozás. Somogyi Bertalan Zcmp- 
lénvármegyc t. alügycsze atyja, id. So
mogyi József múlt hó 27-én hosszas 
szenvedés után 76 éves korában elhunyt. 
A gyászesetet őszinte fájdalommal a 
következő családtagok jelentik: Somo
gyi Bertalan nejével Vékey Ilonával és 
gyermekeivel, Somogyi József nejével 
Ölbey Annával és gyermekeivel, Somo
gyi Hona férjével Szabó Károlylyal és 
gyermekeivel, és Páricsi Péter, mint 
sógor egész családjával úgy a saját, 
mint a rokonság nevében. Az elhunyt 
temetése a múlt hó 29 én d. e. Nagy- 
Géresben az ev. ref. egyház szertartása 
szerint nagy részvét mellett ment végbe.

A nemrég innen Nyíregyházára köl
tözött Kclner Ede kereskedő családját 
mély gyász érte. Apósa a közszeretet
ben élt Czintz Ignác élete 76-ik évében 
c hó 1 -én meghalt. Az elhunytat Nyír
egyházán e hó 3 án délután 2 órakor 
nagy részvét mellett helyezték örök 
nyugalomra. — A család részéről özv. 
Czintz Ignácné szül. Schármán Róza, 
gyermekei Laura férj. Kemény Mórné, 
Ida férj. Kclner Edéné, Jenő, Zsiga a 
számos rokonság nevében is mélyen 
szomorodott szívvel gyászlevélben tu
datják a halálesetet.

— A protestáns jogakadómiák ügyé
ben a tiszáninneni ev. ref. egyházkerü
let a következő egyéneket kérte fel, 
hogy Kun Bertalan püspök s báró Vay 
Béla főgondnok vezetése alatt Wlassics 
Gyula minisztert, s az országgyűlési 
pártok elnökségeit felkeressék: Fejes 
István és Dókus Gyula főiskolai álgond* 
nokok, Bernáth Elemér, Meczncr Béla, 
Ragályi Béla, Farkas Ábrahám, Meez* 
ner József, báró Vay Elemér, Komjáthy 
Béla, Lakatos Miklós egyházmegyei 
gondnokok, Dókus Ernő, Miklós Ödön, 
Sturinan György, Bernáth Béla, Fáy 
István országgyűlési képviselők, Lévay 
József, gróf Lónyay Gábor, gróf Vay 
Tihamér egyházmegyei tanácsbirö, Ré
vész Kálmán a banji esperes, Kérészy 
Barna, Radácsy György, egyházkerületi 
tanácsbirák, Dr. Ballagi Géza jogtanár j

és Dr. Zsindely István sárospataki aka
démiai és közigazgató. A küldöttség 
rövid idő alatt el fog járni megbízatá
sában.

— Az örök imádá8 templomának helye
— mint olvassuk — nem a Gellérthegy 
lesz, mint eddig hirlclték, hanem a 
Rókus-lcórház telke. Legalább az ez 
ügy intézésével foglalkozó bizottság e 
helyet kérte e célból a főváros ható
ságától s e helyhez határozottan ragasz
kodik.

— Adakozó föur és a Potöfi-ház.
Andrássy Dénes gróf, a bőkezűségéről 
ismert főur, Hodinka Mihály uradalmi 
kormányzó és főügyész utján Kraszna- 
horka-Váraljáról a Petőfi-ház javára öt 
ezer forintot adományozott.

Lapunk előző számában egy lelkes 
felhívás a Pctőfi-házra való adakozás 
kegyelctes és hazafias kötelességére 
hívja fel lapunk t. közönségét. And- 
rássy Dénes gróf 5000 forintos adako
zása nemes példaként álljon a hazafias 
közönség előtt.

A mint említettük adakozásokat la
punk szerkesztősége is elfogad, azt hit*- 
lapilag nyugtázza és a havonként össze
gyűjtött összeget rendeltetési helyére 
küldi.

— A szüret. Hol vannak azok a régi 
szép idők, mikor még hangos szüreti 
vigalmaktól viszhangzottak a szőlőhe
gyek, melyeknek oldalain esténkint ví
gan lobogtak, sűrűn egymás mellett, a 
pásztortüzek, s körülöttük daloltak, tán
coltak a szedő leányok, menyecskék. 
A filoxera pusztítása folytán elmaradt a 
szüret, s a bortermő tőkével együtt 
pusztult el a szüreti mulatság is. De 
hála Istennek, múltak az évek, s az 
emberek szívóssága, akaratereje meg
küzdőit a vészszel, s lassan bár, de biz
tos sikerrel, újra megindult a szőlőmű
velés. És ma, több mint egy évtized 
munkája után, ismét van szüret, ismét 
van szüreti mulatság. Jövő héten már sok 
helyen megkezdik a korai fajok sze
dését s ha az idő esősre nem fordult 
volna, a hét végén mindenfelé megkezd
ték volna a szüreteiéit. A sok eső már 
aggasztani kezdte szőlőgazdáinkat, mert 
a szépen mutatkozó termés máris több 
helyen romlani kezdett. A jobb idő 
azonban mindenesetre javulást jelent.

— A sárospataki jogallgatók szom
baton tartották ismerkedési eslélyüicet 
a »Kürt« nagy vendéglő dísztermében. 
A 90 tagból álló jogász egylet tanári 
karával s jogászegyleti elnökével együtt 
megjelent a barátságos vacsorán. Dr. 
Ballagi a tőle megszokott ékesszólás 
sál, örömteljes szavakban kifejezést 
adott annak, hogy ily szép számmal 
jelentek meg az estén, ösztönözve a 
fiatalságot a kölcsönös tiszteletre, sze- 
retetre. Úgyszintén Dr. Ilyefalvy s dr. 
Szabó, Mocsáry elnök hatásos beszé
dekben üdvözölték a jelenlevő nagy 
társaságot. Víg poharozás s határtalan 
jókedvben mulatozva, csak reggel felé 
oszlott szét a társaság.

— Királyi kegyelem egy hírlapírónak. 
Gallovich Jenő hirlapirót a törvényszék 
egy évi államfogházra ítélte, katonatisz
tekkel vívott párbajai miatt. Hat hónap 
óta volt már a szegedi államfogház la
kója, a mikor ma, a király kegyelme 
visszaadta szabadságát. A király ugyanis 
megkegyelmezett, a párbaj vétségekért 
elitéit hírlapírónak, a mire tegnapelőtt 
kiszabadult a fogságból.

— Alsó-Tátrafüred gyógyfürdő to
vábbi fejlesztésének érdekében rész
vénytársaságot szándékoznak alapítani. 
Az erre vonatkozó és lapunk mai szá
mának hirdetési rovatában foglalt fel
hívásra különösen figyelmeztetjük t. ol
vasóinkat, mert meg vagyunk győződve 
arról, hogy az arra célzó mozgalom 
egy igen fontos momentumot fog ké
pesni Magas-Tátránk vendégforgalmá
nak fejlődésében.

A birtokviszony mostani .békóinak 
feloldása s ezáltal lehetővé tétele annak, 
hogy magán villák saját konyhával men
nél nagyobb számban emelkedjenek, 
hogy különféle kereskedések keletkez
zenek ; a monopólium megszüntetése
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azáltal, hogy magán vállalkozók külön
féle rendű hoteleket építhetnek — ezek 
azok, ami által a részvénytársaság Alsó-! 
Tátrafílredet a fürdőközönség igényeit) 
minden tekintetben kielégítő gyógyfür-; 
dővé emelni törekszik, s ezek egys/.ers-! 
mind a biztosítékok, hogy a részvé
nyek jó kamatokat igérő befektetést 
képeznek.

Egy fürdőt teremteni hazánknak, mely 
a kor követelményeinek teljesen meg
felel, s mely azt a világfürdőkkel ver
senyképessé teszi — oly cél, melynek 
támogatása hazafiui kötelesség!

— Halálozás. Traxlcr Lajos, az ung
vári népbank pénztárosa, in. hó 25-én, 
reggel 9 óra tájban a mély-uton fekvő 
szőlőjében önkezűleg vetett végett éle
tének. Mire tettét észrevették, már halva 
volt. Temetése m. hó 26-án ment végbe, 
óriási részvét mellett, jeléül annak, hogy 
az elhunyt általános tisztelet és szere
tetnek örvendett. — Halálának hírére 
a népbank igazgatósága és felügyelő
bizottsága a pénztárt és értékállományt 
nyomban együttesen megvizsgálta, s 
megái lapította, hogy a pénzkészlet a 
napi zárattál s az értékpapír-állomány 
a főkönyvvel teljesen egyező.

— Eladó szőlő. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja legszebb helyén, köz
pontján több legjobb fekvésű, első osz- 
tályu szőlő. Egy 1 6  holdas darab, a 
melyből 9  hold már termelő állapotban 
van, egy másik 18 holdas csoport a 
leghiresbb 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.

— Bilanovics István fiiszer-kereske- 
désében egy jó házból való fiú tanu
lóul felvétetik.

s z ín h á z .
** A kassai színtársulat, a  kassai 

nemzeti színház megnyitási ünnepélyén 
három estén át a budapesti nemzeti 
színház tagjai játszottak a kassai desz
kákon. Ahhoz a nagy eseményhez, a 
mely a magyar közmüvelüdést és kü
lönösen Felsőmagyarország kultur ér
dekét az uj Kassai Nemzeti Színház 
megnyitásával oly hatalmas lépéssel 
vitte előre, a megnyitási ünnepély méltó 
dekórumaként az ország legeLő színé
szei szentelték fel ezt az uj kultur-temp- 
lomot.

Három napon át ott ragyogtak a 
magyar színészet gyöngyei, a budapesti 
nemzeti színház művészgárdája ihletet 
és ambíciót lehelt ebbe az uj csarnokba, 
hogy a kassai nemzeti színház gárdája 
erőt merítsen ebből a jövőre, arra a 
nagy munkára, arra a nehéz kultur fel- 
adtra, a mely reá vár.

Az elmúlt vasárnapon a *Himfy da- 
Iáit-bán mutatkozott be ennek a gár
dának egyik része. Még ma nem mond
hatunk sokat erről a társulatról, meg
néztük az első előadást, ez még nincs 
teljesen összetanulva, még csak a kez
det kezdetén vannak. A névsorból meg 
az első est benyomásaiból ítélve azt hisz- 
szük, hogy az uj társulat meg fog fe
lelni a kassai közönség igényeinek, a 
közönség pedig a legmelegebben fogja 
pártolni a magyar kultura gárdájának 
kassai kis csapatát. A kassai direkció 
pedig elég garancia arra, hogy úgy a 
szinmüvészet mint a közönség minden 
igénye kielégítést fog nyerni mindig, 
ha annak szükségessége a jövőben fel
merülne. A Kassai Nemzeti Szinház meg
nyitásával mindenesetre uj éra nyílt meg 
Felsőmagyarország kultur életében.

** A sátoralja-ujhelyi színtársulat. 
Tehát e héten megkezdődik a színházi 
szezon nálunk is. Kunhegyi újonnan 
szervezett téli társulata szombaton vonul 
be városunkba. A társulat azon uj tag
jai, akik október 1-től szerződtek Kun
hegyihez, javarészt már Sárospatakon 
vannak, ahol e hét folyamán az újhelyi

F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P .
szezon első hetének műsorát tanulják 
össze, hogy némileg összetanulva kezd
jék meg az előadások sorozatát. Sáros
patakiak adják hírül, hogy az uj társu
lat kiváló erőket tartalmaz. Nemsok ira 
mi i*. refei álhatunk majd Kunhegyi tár
sulatiról, amelyre a kassai mozgalmat 
tekintve s/.intoly nagy hivatás vár, mert 
az * Északkeleti Színi Szövetkezet« sike
res megalakulása után ez volna hivatva 
Felsőmagyarország négy nagy varosá
ban a magyar kultura érdekében síkra 
szállni. Meg látjuk alkalmas lesz-e erre 
az igazgató és a társulata?

** A munkácsi állandó színházat nagy 
ünnepélyességek közt f. évi december 
hó első napjaiban nyitják meg. A szín
házban jelenleg a Ganz-gyár emberei 
dolgoznak a villamos világítási készülék 
berendezésével.

’* Színészet Sárospatakon. (Saját tu
dósítónktól.) Pé n t e k e n :  az uj pri
madonna Szalay Vilma lépett fel a «Ne- 
bántsvirág»-ban. Jó hir előzte meg, de 
úgy látszik nem érdemtelenül, mert Sza
lay igen helyes színésznő. Szép csen
gésű hangja, ügyes játéka, csinos alakja 
mind oly tulajdonai, a melyekkel igye
kezettel szép sikereket arathat Sátor- 
aljaj-Ujhelyben. A lelkes pataki közön
ség többször ismételtette meg a prima
dona egyes énekszámait.

Tarnóczyné szombati fellépte az »Ide
ges nőki-ben nem mondható sikerült
nek. A közönség hidegen fogadta a ven- 
dégszinésznőt utolsó felléptekor.

Va s á r n a p :  Az »Ördög mátkáját 
I került színre több uj tag kozremükö- 
j désével. Különösen tetszettek: Szalay 
Vilma, Juhász, Szclényi és Pápay.

Hé t f őn:  Rápolthy Katalinka a tár
sulat drámai szendéje mutatkozott be 

ja Vasgyáros >Clair* szerepében. A né
zőtér zsúfolásig megtelt közönséggel. 
Igazán csak most láttuk a pataki szin
ház rozoga alkotmányát, a mikor egy 
ilyen vérbeli színésznő lépett a szín
padra. Szép egyéniségével és finom, 
ügyes, majdnem művészi játékával tel
jesen magával ragadta a közönséget. Ő 
oly színpadi egyéniség, a kivel az új
helyi kritika sokat és érdemesen fog- 
lalkozhatik. A társulat kitűnő és min
den tekintetben érdekes színésznőt bir 
Rápolthyban. b. e.

KÖZGAZDASÁG.
* A gazdasági egyesületek biztosító 

szövetkezeteinek támogatása. A bel
ügyminiszter 92352/99. sz. a. a követ
kező körrendeletét bocsátotta ki vala
mennyi törvényhatósághoz:

>A gazdasági egyesületek országos 
szövetsége múlt évben a tartott nagy
gyűlésében elhatározta, hogy egy biz
tositó szövetkezetét alakit s azon ké
réssel fordult hozzám, hogy ezen bizto
sitó szövetkezet érdekében megindított 
országos mozgalmat támogatásban ré
szesíts Cm. Minthogy részemről teljesen 
helyeslem azt, hogy az elemi károk el
leni biztosításban a szövetkezeti eszme 
érvényre juttassék és ily intézménynek 
kellő alapszervezet és vezetés mellett 
leendő létesítésétől rendkívül üdvös 
eredményeket várok, készséggel teszek 
eleget a szövetség kérelmének, s midőn 
a törvényhatóság figyelmét a szövetség 
által kezdeményezett mozgalmakra föl
hívom, abbeli várakozásomnak adók ki
fejezést, hogy a biztositó szövetkezet 
létesítését hathatós támogatásával elő
mozdítani fogja s annak fejlesztéséhez 
és terjesztéséhez saját hatáskörében me
leg érdeklődéssel hozzá fog járulni. A 
miniszter helyett Széli Ignác s. k. ál
lamtitkár.«

* Szőlőcefre kivitele Németországba.
A szőlőcefrének Németországba leendő 
kivitele érdekében elrendelte a keres
kedelemügyi miniszter, hogy ugyan azt 
a kedvezményt, amely szerint a Német
országba való rendeltetéssel teheráru- 
képp föladott szőlő, friss gyümölcs és 
dinnye gyorsáruként kezeltetik ás to- 
vábbittatik: a fél- vagy egész kocsira
kományokban föladott szőlőcefrére is

terjessze ki a m. kir. államvasutak igaz
gatósága. Magától értetendő, hogy ezen 
kedvezmény alapján a gyorsárukra meg
állapított szállítási határidő túllépése 
esetén nem terheli a vasutakat kártérí
tési kötelezettség. A miniszter rendel
kezése folytán az igazgatóság tárgyalá
sokat indít az osztrák és német vasutak
kal oly irányban, hogy hasonló eljárást 
saját vonalukra nézve is léptessenek 
életbe. A miniszter ezen intézkedésének 
nagy hordercje abban áll, hogy ily mó
don szőlőtermésünk értékesítésére újabb 
mód kínálkozik, inig borkivitelünk a 
magas beviteli vámok mellett nem fog
lalhat elég tért Németországban.

* Az uj italmórési törvény bajai. Az 
uj italmérési törvény végrehajtásához 
kiadott miniszteri rendelet szerint a 
fűszeresek, szatócsok és vegyes keres
kedők január 1 -től fogva eltiltatnak 
minden néven nevezendő szeszes ita
loknak poharozásától és kimérésétől, a 
melyek literenkinti ára egy forinton 
alul van. Ez pedig annyit jelent, hogy 
az illető kereskedőktől a poharozás és 
kimérés joga teljesen megvonatik. Az 
utasításban foglalt ezen és más oly in
tézkedések orvoslása iránt, melyeket a 
kereskedők magukra nézve sérelmesek
nek tartanak, társulataik utján közös 
memorandatnmal fordulnak a pénzügy- 
miniszterhez.

* A munkaadók és a mezőgazdasági 
munkások közötti jogviszonyok szabá
lyozásáról szóló törvény felhatalmazza 
a földmivelésügyi minisztert arra, hogy 
a gazdasági munkásközvetités ügyét ren
deletileg szabályozza. A földmivelésügyi 
miniszter elkészítette a szervezési ren
deletet s miután arra nézve a gazdasági 
egyesületi elnökök s az alispánok véle
ményét kikérte, azt legközelebb szak- 
tanácslcozmány elé terjeszti. Mint érte
sülünk, a szervezés állandósítani akarja 
a közvetítésnek azt a módját, mely a 
múlt évben s ez évben ideiglenes alkal
mazásában úgy a birtokosok, mint a 
munkások érdekeit jól szolgálta. A ter
vezet szerint ott, hol a munkakereslet 
és kínálat nincsen természetes egyen
súlyban, községi és törvényhatósági köz
vetítők lennének kijelölve, a kik a mi
nisztérium közvetítési osztályával állandó 
összeköttetésben lévén, a munkásokat 
kereső birtokosoknak az egész év fo
lyamán felvilágosítást adhatnának arra 
nézve, hogy hol vannak szerződés nél
küli, felfogadható munkások, viszont 
azon gazdasági munkásoknak, a kik 
helyben vagy a környéken nem kap
hatnak már munkát, tájékozást nyújta
nának arra nézve, hol kínálkozik munka- 
alkalom.

* A szüretelés ideje a múlt héten, 
kevés esőt leszáinitva, ismét kellemes 
derült időt, s majdnem nyárias melcg- 
ségü napokat hozott, mely a szőlő fej
lődésére és érésére kiválóan kedvező, 
bár sokan vannak, kik a szőlő rohamos 
rothadása felől panaszkodnak. Ily kö
rülmények közt a szüret idejének meg
határozása immár nagyon időszerű volna, 
melyet bizonyára célszerűtlen volna ily 
helyzetben igen későre tenni s talán 
legmegfelelőbb volna az általános szü
ret megkezdésének idejét október hó 
lö-ikérc állapítani meg.

Ipar és kereskedelem.
x  A  T o k a jv id é k i k e r e s k . é s  

g a z d a s á g i  b a n k  rt. m elyről már 
em lítést tettünk  5 0 ,0 0 0  frt a lap
tők ével (1 0 ,0 0 0  drb 100  korona  
részv.), legk özeleb b  már m egala
kul. A z uj pénzin tézet alapitói : 
Kohn E m ánuel, K icsinké A ntal, 
M orgenstern Izidor, M eisels A rtur, 
Zuckerm ann A d o lf dr., F u ch s Mór, 
S te in  Sám uel.

x A'vasárnapl munkaszünet, ügy ka
rácsony előtti nap, valamint ó-év napja, 
az idén vasárnapra esik. Ha c két va
sárnapon az ipari munkaszünetet elren
delő törvény hatályban marad, a keres
kedők igen nagy veszteséget szenved

nek, mert a közönség nagy része ka
rácsonyi és uj évi bevásárlásait rend
szerint a/, utolsó napon, illetve annak 
óráiban teljesiti. Felhívták tehát a ke
reskedelemügyi miniszter figyelmét ezen 
ügyre és hisszük, hogy a mint az már 
egy ízben hasonló alkalommal történt, 
a jelzett két vasárnapra nézve ez év
ben is idejekorán felfogja függeszteni a 
törvény hatályát.

— Pályázati hirdetmények érkeztek
a kassai kereskedelmi és iparkamará
hoz, melynek a tudakozódó irodája a 
szükséges felvilágosításokat adja. — Cs. 
és kir. hadtest hadbizottsága Kassa 3791. 
sz. Az 1900. évi január 1 -től, 1900 de
cember 31-ig szükséglendő kenyér és 
zab szükséglet szállítására. Pályázati ha
táridő Kassán 1899. évi október 2 -án 
és 1 0 -én, Nyíregyházán október 6 -án. 
— M. kir. államvasutak igazgatóság 
118,021. szám. Az 1900. évben, ille
tőleg 1902. év végéig szükséglendő szu
rok fáklyák, rézgalic, olaj és fénymá
zak szállítására. Pályázati határidő 1899. 
évi október 24-én, déli 1 2  óra. — M. 
kir. államvasutak igazgatóság 1 1 8 ,3 5 5 . 
szám. Az 1900. évben, illetőleg 1902. 
év végéig szükséglendő távirdai, tele
fon és villamos jelző anyagok szállítá
sára. Pályázati határidő 1899. október 
17-én, déli 12 óra.

SPORT.
— Kisvárdai versenyek. Csak nem

rég adtunk hirt és tudósítást a bereg
szászi ügetővcrsenyről és annak sikeres 
lefolyásáról, most ismételten egyik szom
széd vármegyében rendezendő lóver
senyről értesítenek bennünket.

Kisvárdán e hó 8 -án vasárnap a kör
nyékbeli gazdaközönség élén a »kisvár
dai gazdakör« versenyintéző bizottsága 
nagyobbszabásu lóversenyt rendez.

A verseny a következő általános 
programmal lesz megtartva: I. Tiszti 
akadály verseny. Tiszteletdij adva Lip- 
thay Béla által. Tét 10 korona. II. Asz- 
szonyságok dija. Gátverseny. Tét 20 
korona. III. Földmivelésügyi m. kir, mi
niszter dija. Akadályverseny Díj 1000 
korona. IV. Lovaregyleti dij. Sikver- 
seny. Dij 4000 korona, adva a magyar 
Lovaregylettől. V. Gazdaköri dij. Gát- 
verseny. Dij 1000 korona. VI. Gróf 
Forgách László tiszteletdija. Sikverseny 
Szabolcs, Zemplén, Szatmár, Beregme- 
gyékben nevelt nyergeden félvér lovak 
számára. Tét 10 korona. Nevezési zár
idő október 1-én 10 órakor volt. Tagok 
felvételre a verseny kezdetéig mindig 
jelentkezhetnek.

A szerkesztőség üzenete:
Kiváncsi. Úgy emlékszünk, hogy egyszer 

már megírtuk önnek. A secessid  latin ásó Is 
annyit jelent, hogy : Különválás.

W. ö . B u t tk a . Megküldtük.
Deák H elyben. A vallás és közoktatásügyi mi

niszterhez kell folyamodni. Ha két osztályról 
egyszerre összevont vizsgát akar tenni.

S zép  a s s z o n y .  Gondoskodtam róla, hogy a 
jegyeket megkapják, személyesen kívántam 
volna átadni, de hirtelen el kellett utaznom.

E. N. B u d a p e s t Szives értesítését várjuk az 
iránt, vájjon a megbízatásban eljárhatott-e pon
tosan ? Á közeli viszontlátásra.

H. S. H elyben. Jókai >És még is mozog a 
föld« cimü regénye K isfa lu d y  Károly sorsával 
és küzdelmeivel foglakozik.

5 4 6 . e lő f ize tő . A  felvett kölcsönnek telek
könyvi bekebelezését követő 30 nap alatt kell 
kérvényezni, a kivetett általános jövedelmi 
pótadó helyesbítését.

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

Bérbe veszek
egy 6 — 800 holdas birtokot tel
jes gazdasági tartozékaival. — 
Ajánlatokat kérem

„Komoly bérlő"
czimen e lap kiadóhivatalába
küldeni.
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Aláírási felhívás

jfilsó-CátraJüreö gyógyfürdőnek
részvénytársasággá való á ta lakítására  vonatkozó

a l a p í t á s i  t e r v e z e t .
Alulírott alapítók Késm árk városában „K ésm árku saékhelylyel

AIsó-Tátrafared gyógyfürdő részvénytársaság
czim és bejegyzett ezég alatt részvénytársaság alapítását tervezzük, melynek czélja a jelenleg a K ésm árki Bank- 
részvénytársulat tulajdonát képező és úgy elismert gyógyhatású, valamint gyönyörű fekvése következtében a 
legjobb hírnévnek és évről évre emelkedő látogatottságnak örvendő A lsó-Tátrafiired  gyógyfürdőnek megszer
zése, fejlesztése és a lehető legmagasabb színvonalra emelése

A társulat alaptőkéje

000,000 koronában
állapittatik meg, mely 3250  darab 200  koronás névértékű, bemutatóra szóló részvényre lesz felosztva.

A részvényaláírók kötelesek a jegyzett részvények névértéke után a jegyzés alkalmával 10°/ft =  20 koro
nát, a további 60°/0-ot:= 4 0  koronát pedig 1899. évi november 30-ig a K ésm árki B anknál Késmárkon, vagy 
azon lent felsorolt aláírási helyek vagy ezégek egyikénél befizetni, ahol részvényjegyzés történt; a hátralékos 
70°/o befizetésének határidejét a részvénytársaság alakuló közgyűlése fogja megállapítani és közzétenni.

Az aláírás határideje: 1899- éld november 30-áig  terjed.
A társaság tartama a bejegyzés közzétételétől számított 50 évben állapittatik meg, mely azonban köz

gyűlési határozattal meghosszabbítható.
Az alapítók fentartják maguknak a jogot, hogy:
1. Alsó-Tátrafüred gyógyfürdőt, annak összes épületeit és berendezéseit (ismertetés mellékelve) a Kés

márki Bank-részvénytársaság ajánlata alapján, ettől 1900. márczius 30-áig foganatosítandó birtokátvétel mellett, a 
/ 7  éven á t való leírás után  megállapított jelenlegi mérlegszerű értékében, azaz 550,000 koronáért megszerez
hessék, mely összeg a nevezett intézet befektetéseinek megfelel; a Késmárki Bank befektetett tőkéjének egy 
jelentékeny részével a részvényesek sorába lép, minek jeléül ezen aláírási ivet mint alapitó szintén aláírja;

2. hogy Alsó-Erdőfalu erdőbirtokossaitól mint a telek és erdő jelenlegi birtokossaitól körülbelül 25
cat. holdat j_j-ölenkint legfeljebb egy forintjával örökáron megszerezhessenek s ez által a vállalat biztos alapra
fektetve lehetővé tegyék, hogy azon magánfeleknek, kik a fürdőtelepen nyaralókat szándékoznak építeni méltá
nyos árban lehessen telket átengedni;

3. hogy a törvény értelmében az első három üzleti évre három igazgatósági tagot kinevezhessenek, a 
többieket az alapszabályszerü számban a közgyűlés fogja megválasztani.

4. Az alapítók a részvénytársaság megalakításával összekötött készkiadások és költségek megtérítését 
igénybe veszik, egyebekben minden anyagi előnytől eltekintenek.

5. Az aláírási határidő lejárta után két hónapon belül egybe fog hivatni az alakuló közgyűlés, mely 
az alapszabályokat megalkotni és a törvényes teendőket elvégezni fogja.

Kelt Késmárk, 1899. július 25-én.

K é « m á r k i  B a n k - r é s z v é n y t a r s u l a t :

N yom tatott L a n d e sm a n n  M ik sa  é s  T á rsa  györsaaJtójA n  SA to ra lJa-U jh ely
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