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(bp.) Immár féleszten d ő  óta m ű
ködik  a ren d ezett tanács. M ilyen  
vérm es rem én yek k el, m ilyen d o b 
p ergéssel vonultak  be az uj ae- 
rába ? B en nün ket e lfogo tt a düh és | 
a kacaj, m ikor láttuk világosan és 
kim utattuk m eg d ö n th ete tlen  é rv e k 
kel é s  szám okkal, h ogy  ez az át
a laku lás óriási m érték b en  fogja 
szaporítani a k iadást. E zt fedezni 
kell. Ki fizesse?  Itt van a szegén y  
k eresk ed ő , a m ég  szeg én y eb b  ipa
ros, akik nem  tudnak eligazodni 
teljes b izton sággal a törvén yek  la- 
birinthusában. E zek  k iforgatásával 
leh et majd rajtuk hét bőrt nyúzni, 
b ü n te tésp én zek , friss k eletű  te lep e  
d ési dijak é s  a közvetett adók  egész  
kom plexum ával. E zt is ü g y esen , 
neh ogy  a k özvetlen  p ó tad ó  n agy  
legyen .

E lö sm erjü k : a város szeg én y  
polgáraival szem b en  n agy  ü g y e s 
s é g e t  m utatnak fel. Zseniális m ódon  
végzik  ezt a tek erv én y es  háztartást.

Á m d e  vessünk eg y  fén yes su 
gara t az átalakulás m ákik sö té t  
kam rájába. Ez a sugár az elöljá
róság  m egválasztásának m ach in áci
óját is fén y es  gy ő ze lem n ek  hirdeti. 
Igazán bravúrral m ű k öd tek . N em  
riadtak vissza az erőszaktól, ső t  
m ég a törvénytip rástó l sem , a le 
h ető  legn agyob b  nyugalom m al j e 
lö ltek  és választattak  a k ép vise lő -  
te s tü le tb e  a törvén y  értelm éb en  
ott jogtalanul ülő tagok at. M egte 
rem tettek  o tt a te stü le tb en  egy  
m inden célra  alkalm as szolgah adat, 
hogy  azután érd ek -tervü k et k én y e l
m esen  k eresztü lv ih essék .

U yképp odajutottunk , hogy  m ég  
a jobbak is e lv e sz te tték  a m b íció 
jukat. E lv esz te ttek  a m u n k ak ed v
hez való  m inden enerzsiá t. íg y  
ö lte  m eg  ez a titk os, a la ttom os  
m achináció a ren dszeres é s  tisz te s 
ség e s  korm ányzás b ecsü le tes  e le 
m eit. B eren d ezk ed ett az erőszak  
m odorával, ilyképp v ilágos volt 
elő ttü n k , hogy továb b  is korm á
nyozni fog  ugyan ezzel a m odorral.

Hisz látjuk a k ép v ise lő testü le t  
gyű lésein , ahol a parlam entáris vi
ta tkozás tiszta fogalm ait is k isö 
pörték  a tan ácsterem ből. A  p o l
gárm ester, mint e lnök futva rohan  
a pon tokon  keresztü l, alig szólal 
fel e g y  tag  a tárgy m ellett, azon
nal informál az e lnök , m egöl m in
den e llen tm on d ást é s  vitát és sza 
lad át e g y  m ásik pontra. Az an
gol futárvonatok gyorsasága  va ló
ságos m ászkálás a város tárgyalási 
tem p ójához képest.

Innen ered  azután az az id eg es
ked és, am ely  gyakori szóm eg v o n á 
sokhoz v eze t é s  útját állja a város  
gazdasági funkciójának h iggad t é s  
o k o s  v ezetéséh ez . Ilyképp nem  üt
közünk m eg azon, h ogy  valam i lap 
pan gó  e lég ü le tlen ség , valam i z s i
b o n g ó  zú go lód ás hallatszik a p o l
gárság  köréb en . Kezd a visszaszer- 
vezkedés eszm éje tért hód ítani a 
városb an . Belátják lassan kint, h ogy

a város v eze té se  és a n agy a d ó 
teher m aholnap az e lk esered és  és  
az e ln yom atás k eserű ség eit e lv isel
h e te tlen n é  teszi.

A  város vezető jén ek  m inden  
tén y k ed ése  arra mutat, hogy  nem  
m enn ek  rendén a do lgok  és csak  
erőm egfesz itésse l vonszolhatják to 
vább a ren d ezett tanács uj, de már 
is rozoga szek erét. Mikor m egesik  
olyan  d o log , hogy  b izottsági ülést 
hívnak ö ssze  elnök nélkül, o tt e lő 
készítik  gyorsan  az ü gyek et, mert 
a hosszú nyaralás m iatt csak  m ost 
leh et a nagy és fontos közgyű lést 
m egtartani, a k ép viselő testü let ü lé
sén  p ed ig  végigvágtatn ak  azokon  
az e lők ész ített tárgyakon  anélkül, 
hogy  az illető  biz. e lnök  te ljesen  
tisztában volna az ügyekkel. H ová  
vezetn ek  az ilyes p ra eced en sek  az 
kiszám íthatatlan? Az a lk otm án yos  
utón elők ész ített és  b iztosíto tt funk
ció ilynem ű m egcson k ítása  m agya
rázza azt is, m iért fél annyira a 
város a nyilvánosságtól.

T alán példátlanul áll nálunk, 
h ogy a sajtót nem  értesítik  a köz
gyű lés napjáról és  tárgyairól. Az  
e g y en es  és nyílt em bernek  nem  
áll érd ek éb en  su ttyom b an  c s e le 
kedni. Az eg y en es  em ber, ha k e 
resztül akar vinni valam it nem  fél 
m egm ondani a tervét, csak a sunyi 
em berek  félnek  az őszin teség tő l, a 
nyilvánosságtó l. V alósággal é r th e 
tővé válik, h ogy a város nem  v e 
zettetik  e g y en es  utón. A  sö té t
ben  való tan ácsk ozás, az erőszak  
m odorával keresztü lvitt ü gyek  b o ly 
gatása  úgy látszik nem  volna Ínyére  
a városnak. N em  tudjuk m áskép
pen felfogni m iért görd ít ak ad á
lyokat a nyilvánosság, a sajtó hiva
tása, a sajtó m ű k öd ése  elé.

A  k özön séggel szem b en  épp úgy  
m eg van neki a k ö te leze ttség e ,  
mint m eg van a sajtónak. Mikor a 
város a sajtót m ű k öd éséb en  kor
látozza, akkor első  sorban is k ö 
te le ssé g e t m ulaszt a k özön séggel 
szem b en . Mikor a város eg ész  vi
lágosan fél eg y  sajtó orgánum tól, 
akkor gyanú t kelt önm aga iránt.

E z a k özön ség  k övete li a sa jtó 
tól a referádákat, eb b en  a k ö v e 
te lé sb en  közvetve a városhoz intéz  
jogos felhívást, am elyben  elvárja  
tőle, h ogy  a sa jtó t m inden fo n to 
sabb d o logró l infoi málja.

E s ha ezt nem  teljesitik  vele szem 
ben, akkor várja a k ö zö n ség  a man- 
datáriusaitól, hogy  erre a város 
vezetőjét kényszerítsék . A  város  
jóhirneve ezt kívánja. A  képviselő- 
te stü le tb en  rem élünk m ég valami 
önállóságot eg y  k evés  szabad m eg 
győződ ést é s  szabad akaratot . . .

T i s z t e s é g t e l e n  v e r s e n y .
Alsó-bendva okt. 31.

A legszebb elvele sajnos az életben 
gyakran hasznavehetetlennek bizonyul
nak. Theoriában, elméletben egy egy elv, 
egy-egy tétel oly egyszerűnek látszik, 
hogy azt hisszük, a gyakorlat csak 
megerősítheti ezt a véleményt. A mikor 
azonban arra kerül a dolog, hogy testet 
öltsön az ige — akkor jönnek a zava
rok. Emberi gonoszság, természeti erők

mind közre játszanak ebben és ilyenkor i 
szomorúan konstatáljuk, hogy az elmé-; 
letek — akármilyen szépek is — nagyon ; 
keveset érnek. És ilyenkor azután kel-! 
letlcnül bár, de megalkuszunk a körül-j 
ményekkel, ilyenkor jő az opportuniz-: 
mus, — szerepel és engedve az elvekből, 
annyit, a mennyit kénytelenek vagyunk,1 
igyekszünk belőlük fentartani annyit a 
mennyit lehet.

Minden nemzetgazdának ideálja a 
szabad kereskedelem rendszere. És ime j 
mégis azt látjuk, hogy minden állam 
vámvonalakkal korlátozza ezt, minden 

1 ország valóságos kínai fallal veszi körül 
magát és féltékenyen óvja iparának, 
mezőgazdaságának gyenge fáját a sza
bad kereskedelem hatalmas, viharos sze- 

! létől. És jól van ez így. Valamint jól 
van az is, hogy újabban a szabad ver- 

í senyt igyekeznek némileg korlátozni, 
j Tulajdonképen nem is a szabad ver
senynek a korlátozása az, csak elpusz
títása a szabad verseny kinövésének.

Kétségtelen dolog, hogy egyedül a 
szabad verseny biztosítja a kereskede- 

: lem és az ipar virágzását. A céheknek 
a középkori előjogoknak a megszünte- 
tése lendítette fel a gazdasági életet és 
a fejlődés csakis ezen az alapon marad
hat állandó. Mindenkinek jogában van 

j iparának vagy kereskedésének fellendí
tésére olyan eszközöket használni, a 
milyent neki tetszik, a milyent ő jónak 
lát: ezt megköveteli a szabad verseny 
elve. És jogában van bárkinek felhasz
nálni, a modern kereskedés leghatalma
sabb fegyverének : a reklámnak bármi
lyen formáját. Ha valaki az egész gya
logjárót beragasztja vörös hirdetésekkel: 
jól van. Ez ellen senkinek šem 7eh.it 
kifogása. De ha valaki valótlan dolgokat 
mond hirdetésében, ha — magyarán 
megmondva — hazudik a reklámjában 
— az már nem jól van. Itt igenis jo
gában van az államnak, a társadalom
nak közbelépnie.

Jól tette tehát a kereskedelemügyi 
miniszter, a mikor rövid idővel ezelőtt 

i elrendelte, hogy valótlanságot tartal
mazó hirdetéseket az ipartörvény értel
mében a tiszteségtelen verseny körébe 

| tartozónak kell tekinteni és büntetéssel 
kell sújtani. Helyes ez az intézkedés és 
pedig mind a kereskedők mind a kö- 

; zönség szempontjából.
Mert igenis a közönségnek szüksége 

van arra, hogy megvédjék a becsapások 
ellen. A közönség hiszékeny, nem jár 

: utána annak, hogy igaz e az a mit olvas, 
j nem tudakozódik, olyan c tényleg az 
a mit vesz, mint a milyennek hirdet
ték, hanem vásárol jámbor hivéssel és 
csak mikor már elköltötte a pénzét, ak
kor látja, hogy bacsapták.

De még a közegészség szempontjából 
is szükséges ez a megszorítás. Az élelmi 
szerek, ruházati cikkek esetleg rosszak, 
hamisítottak és a közönség megveszi 
őket drága pénzen, mert jóknak, hasz
nosoknak olvasta. Már pedig ez nem 
maradhat igy. Jogos és helyes dolog, 
hogy az a ki be akarja csapni a kö
zönséget, az bűnhődjék. És viszont bol
doguljanak a tisztességes kereskedők.

Mert ezt a rendeletét bizonyára senki 
sem fogja a kereskedők ellen irányúid
nak tekinteni, sőt a tisztességes keres
kedők érdeke kívánja meg első sorban 
ezt az intézkedést.

Mert a szemérmetlen, hazug reklám 
leginkább a tisztességes kereskedőknek 
árt, a kiknek az üzlete esetleg pang, 
mert nehány konkurrens hazug hirdeté
sével elvonja a vásárló közönséget. És 
mig Ők jó áruikon nem tudnak túl adni, 
addig amazok vigan sózzák a közönség 
nyakába silány portékájukat. A tisztes
séges kereskedők érdeke tehát, hogy 
az ilyen tisztességtelen verseny meg- 
akadályoztassék. Éppen igy büntetni 
kellene azokat a hirdetéseket, a melyek 
a konkurrens áruit becsmérlik, rossznak 

} mondják. Ez azonban kényes kérdés, 
i mert itt a perfulia néha burkolt, nem

világos. Lelkiismeretes vizsgálat után 
szabad csak a vétkességet kimondani.

Annyi bizonyos, hogy a tisztesség
telen verseny büntetéséről szóló rende
letet épen a kereskedők érdekében adta 
ki a miniszter és hogy tisztességes ke
reskedőiknek hasznára váljék ez az in
tézkedés.

A szabad versenyt sem korlátozza 
lényegében, legfeljebb egy kinövését 
metszi le. A szabad verseny ezután 
épen úgy pezseghet, mint eddig és a 
hatóságok oktalanul bizonyára senkit 
sem lógnak zaklatni.

Hogy azonban a tisztességtelen ver
senyt ekként büntetik, annál inkább 
kívánatos, hogy a tisztességes verseny 
meginduljon. A mi kereskedőink nem 
elég élelmesek, nem elég mozgékonyak. 
Az egész Balkán nyitva áll előttünk és 
ime magyar kereskedő alig teszi be a 
lábát oda. Bedig óriási nyereséggel 
járna, ha ott sikerülne magyar termé
keknek piacot szerezni.

És itthon is, Magyarországban van a 
kereskedelemnek nehány ága, a mely
ben csupa külföldi ér el sikert és szerez 
pénzt és magyar kereskedőink szorulnak.

Magyarország most földmi velő állam, 
rövid idő múlva talán iparállam lesz, 
de csak úgy lehet, ha kereskedőink 
ügyesek, vállalkozó szelleműek és meg- 
küzdenek az akadályokkal. Mert aka 
dály sok van, az igaz, de ha az angol 
kereskedők megtudták hóditani Indiát 
hazájuknak, akkor a magyar kereskedők 
legalább elősegíthetik Magyarország fej
lődését. Hiszen a körülmények, a viszo
nyok sok tekintetben segítségükre van
nak és hazánk gazdasági jövője biztató.

Csak élelmesek legyenek a kereske
dőink. Eel lehet használni minden esz
közt — a mely tisztességes. A tisz
tességtelen versenyt megvetjük és bün
teti a törvény, a tisztességes versenynek, 
akármilyen pezsgő, akármilyen nagy
szabású is, örülünk és benne látjuk azt 
az eszközt, a mely Magyarország gaz
dasági függetlenségét meg fogja szerezni.

Magyar kereskedők fel tehát — — 
a tisztességes versenyre l!

Kormos Ármin.

A MEGYE ES A VAROS.

Áthelyezés. Már hoztuk a követ
kező hirt, amely most hivatalos meg
erősítést is nyert: A főispán . Bajusz 
Andort a sátoralja-ujhelyi járás szolga- 
biráját, a nagymihályi és Jelenek Gyu
lát, a nagymihalyi járás szolgabiráját a 
sátoralja-ujhelyi szolgabirósághoz áthe
lyezte.

HÍREK.
November hó elsejével uj előfi

zetés nyílt a „ Felsí}magyar• 
országi Hírlap“ ra. Tisztelet
tel kérjük t. előfizetőinket, a kik
nek előfizetése október végével 
lejárt, hogy a lap megrendelé
séi minél előbb megújítani szí
veskedjenek, nehogy a szétkül
désben fennakadás történjék.

— Halottak napjáról. Az őszi, szo
morú haldoklásba, e hulló lombok, bá
gyadt napsugár, kihalt tájék keretébe 
oly harmonikusan illeszkedett bele az 
elmúlt szerdai nap: a halottak napja. 
Zörgő koszorúkról, sirvirágok gyászos 
színeiről s az emberi arcokról egyaránt 
csak egy megdöbbentő mondatot olvas
hattunk le: Memento mori. Emlékeztünk 
a halálra. A halál csöndes birodalmában 
téveteg léptekkel, könyező szemekkel 
jártak az emberek, a kézben koszorú, 
virág, melyet kegyelettel és fájdalommal 
ejtettek a sirhalomra, ahol a földi ván-

Lapunk -4- oldal,
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dorlás után pihenni tért lélek szövi ki
fürkészhetetlen álmait. Annyi fájdalmas 
poézis volt ebben a felvonulásban, me
lyet a mezők és fényesablaku kirakatok 
virága kissé niisztikusabbá is tett. Meg
indult a virágerdő: mennyi sóhaj, meny
nyi néma vágy ment velük s mennyi 
köny pergett le szirmairól, mint hulló, 
őszutói harmat. Virágot adtunk a halot
taknak ! Mert mit adhatunk egy halott
nak, a mely mar csak lélek ? . . És
vonult a virágerdő a halottak csöndes 
országa felé, virágos, káprázatos mezbe 
öltözött az elmúlás komor birodalma. 
Ma mar száradt virágok hirdetik az em
lékezés, a csendes fájdalom forró köny- 
nyeit, a mely oly hamar elsorvasztotta 
a temetők virágait.

— Jegyzői vizsga. Bolgdry Andor, 
Alsó-Mecensef nagyközség adóügyi jegy
zője, Zemplénvármegye jegyzői vizsgáló 
bizottsága előtt folyó hó. 2. és 3-án az 
Írásbeli és szóbeli vizsgálatot egyhan
gúlag tette le.

—- Pápai kitüntetés. A pápa Firczák 
Gyula munkácsi püspök elterjesztésére 
az ungvári központi papság két tagiál : 
Gébé Péter theologiai tanárt, továbbá 
Papp Antal püspöki titkárt pápai tit
kos káplánokká nevezte ki.

— Az egyházkerület küldöttsége. A 
tiszáninneni ev. ref. egyházkerület kül
döttsége Kun Bertalan püspök és báró 
Vay Béla főgondnok vezetése alatt hét
főn délután indult Budapestre, ahol a 
sárospataki jogakadémia megmentése 
érdekében Wlassits Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél kedden dél
előtt tisztelgett. A küldöttség tagjai 
voltak: Fejes István és Dókus Gyula 
főiskolai algondnokok; Meczner József, 
br. Vay Elemér, Ragályi Béla, Farkas 
Abraham, Lakatos Miklós, Komjáthy 
Béla, Meczner Béla, Bernath Elemér 
egyházmegyei gondnokok; Miklós Ödön, 
Lévay József cgyházkerülcti tanácsbirák; 
Bernáth Béla, a sárospataki jogakadé
mia államvizsgálat bizottságának tagja ; 
Fáy István országgyűlési képviselő ; gróf 
Lónyay Gábor, gróf Vay Tihamér, Stur- 
man György egyházmegyei tanácsbirák ; 
Dókus Ernő, Kérészy Barna főiskolai 
igazgató-tanácsosok; Révész Kálmán 
abauji esperes; Radácsi György, Szalay 
László egyházkerületi főjegyzők, dr. 
Ballagi Géza jogtanár és dr. Zsindely 
István közigazgató.

— Kinevezés. Az igazságügyi minisz
ter dr. zempléni Moskovitz Iván pest
vidéki kir. törvényszéki joggyakornokot, 
zempléni Moskovitz Géza alsó-körtvé- 
lyess nagybirtokos fiát, a kassai kir. 
törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki.

— Kánikula a Felvidéken. L.-Sz. Mik
lósról Írják: A szó szoros értelmében 
Felvidékünkön most valóságos forró ká
nikulai idő van. Egész nyáron át alig 
volt a mostani forró napokhoz hasonló 
nap. Szeptember és októberben folyton 
havozott s hegyeinket vastag hóréteg 
borította. Utóbbi három nap alatt az 
összes hó elolvadt s ennek következ
tében patakjaink áradnak. A Kriván csú
csát egész nyáron át hó fedte, a mostani 
meleg idő még a múlt évi havat is fel 
olvasztotta rajta. Most folyik javában 
a félbeszakított mezei munka: a burgo- 
bnyaásás és az őszi vetés. A legelő s 
rét másodvirágzásra készül.

~  — Újoncok esküvője. E hó elsején 
esküdtek fel azok a katonák, akik ez- 
idén október elsején vonultak be. A 
kiképzés már csaknem véget ért és igy 
a bakák már csakugyan katonák. Fel
esketik tehát őket a királyra és a ha
zára. November 1-én szokott minden 
évben ez az ünnepélyes aktus lefolyni. 
A honvédség a nagy kaszárnyában gyűlt 
össze. A tábori lelkész először misét 
mondott és azután letették az újoncok 
az esküt. Magyar, német és tót nyelven 
olvastatott fel az esküforma. Az újoncok 
a honvéd kaszárnyában esküdtek Czibur 
László őrnagy jelenlétében.

— A sárospataki ördöngös professzor.
Nem csak Debrecennek volt ördöngös 
professzora, hanem Sárospataknak is. A 
naiv néphit, mely Hatvani Istvánt a 
debreceni főiskola híres fizika-tanárát 
kísérletei és mutatványai miatt ördön- 
gősnek tartotta, négy évtizeddel előbb 
Patakon Simándi István, l7()8-ban meg
választott professzor fizikai mutatványai 
fölött is megnyilatkozott. Azt rebesget 
ték róla, — mint a Magyar Pedagógiá
ban olvassuk, — hogy ördögökkel áll 
cimboraságban és hogy mágus könyvét 
otthon szobájában láncra kötve tartja. 
Ez a nagytehetségü tanár, ki mindjárt
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a legelsők között fel tudta fogni a kor 
és a tudomány szellemét, hoszszabb 

i időig nem működhetett a főiskolában, 
mert kinevezése után egy évre pestis
ben meghalt. Könyvtárát, mely 294. kö
tetből állott, a főiskolára hagyta. Ezek
nek a könyveknek a jegyzéke, melyek 
között túlnyomó a theológiai és a böl
csészeti munka, ma is meg van a sá
rospataki főiskola könyvtárában s érde
kes világot vet egy tizennyolcadik szá
zadbeli tudós tanulmányi körére.

— Nyilatkozat, Hericz Sándor az 
»Iparosok Önképző Egyletéi nek elnöke 

\ a következő nyilatkozat közzétételére 
| kérte fel szerkesztőségünket:

Tekintetes Szerkesztő úr!
Becses szerkesztése alatt legutóbbi 

számú lapjában »Viharos közgyűlés az 
iparosok önképző egyletben« cirnü köz
leményre van szerencsém szives tudo
mására hozni, hogy az elnökséget illető 
ama vád, mintha az titokban minden 
követ megmozdított volna Biró Pál, a 
»Felsőmagyarországi Hírlap« felelős 
szerkesztőjének alelnökké leendő meg
választása ellen, teljesen alaptalan, 
annyiból is inkább, mert az elnökség 
ezen kandidátusról informálva sem volt, 
egyébiránt az elnökség nézeteiből soha 
sem szokott titkot csinálni, amiről Biró 
Pál ur a »Felsőmagyarországi Hírlap« 
felelős szerkesztője mint ilyen meggyő
ződhetett. Kiváló tisztelettel: Hericz 
Sándor egyl. elnök.

Erre mi ismételten csak azt Írjükén 
mit lapunk előző számában már meg
említettünk, hogy: »Biró felléptetését az 
elnökség egy része titokban ellenezte, 
na*iv indokul Bírónak, mint szerkesztő
nek politikai egyéniségét hozták fel.« 
Mi tehát nem az elnökséget, hanem an
nak csak egy részét értettük. Hogy most 
az egylet elnöksége eme vád alól 
még is mentegetődzik annak csak ör
vendeni tudunk, mert ilyképp világossá 
vált, hogy az elnökség tekintélyesebb 
része nem ludas ebben az ellenzésben. 
Ilyképp természetesen a nagytöbbséggel 
megválasztott alelnök és az egylet kö
zött a felmerült félreértések könnyebben 
tisztázhatók lesznek. Arról mindeddig 
megvoltunk győződve, hogy az elnök
ség a nézeteiből soha sem Csinált tit
kot, mert hisz a hazafias érzelmek ne
velésében is mindenkor bátran és őszin
tén járt elől. Éppen ezért az elnökség 
egy részének naiv eljárásán ütköztünk 
meg és azt a megütközést ma sem pa
lástolhatjuk.

— Kávéházi élet. Az elmúlt Csü
törtökön egyszerre két kávéházban is 
volt nagy estély. A Club kávéház 
akkor nyílt meg, ahol Dandás-Lukács 
bandája hegedült, a régi Központi

■ kávéházhaw az ungvári prímás, Lányi 
j Gyula tartott hangversenyt. A Club 
| csinos kis helyisége a megnyitó estén 
zsúfolásig megtelt, a Központi újon
nan átalakított impozáns termeiben alig 
volt szabad hely, az uj női szalon 
díszes hölgyközönseggel telt meg. Víg 
élet, cigányszó, népes kávéházi ván
dorlás zaja verte fel a város minden
napi egyhangú életét. Sajnos, hogy 
Ujliely haladása csak a kávéházak sza
porításában és fényes berendezéseiben 
látszik meg.

— Hamis pénz. Kassán, hamis kőről 
nák vannak forgalomban, a melyekből 
naponkint 10 — 20 drb kerül közkézre, 
rendkívül szépen sikerültek, első pillan
tásra meg sem lehet azokat különböz
tetni a valódiaktól, különösen, ha a 
valódiak is újak. Gyanússá válhatnak 
azonban az által, hogy túl a rendén fé
nyesek, hangjuk pedig egyáltalában nem 
ezüst csengésű, süketen koppannak, 
akárcsak az ólom és erről ismerni reá- 
jok. Jó lesz tehát a itt nálunk is ügyet 
vetni a fényes koronákra s megpengetni 
azokat az asztalon, mielőbb zsebre ten- 
nők. A gyártóknak még nem jöttek a 
nyomára.

— Tűz a vidékén. Tdllydról írják, 
hogy Hartig Kálmán vegyes- és fűszer- 
üzletében pénteken este gondatlanságból 
valami cgő anyagot dobtak el, amiből 
aztán az üzlet bezárása után előbb a 
padló, majd a bolti álvány is tüzet fo
gott. — A teljesen elzárt üzletben egész 
éjjel pusztított a tűz s csak reggel vet
ték észre a bolt kinyitásakor, a midőn 
— friss levegő jutván a helyiségbe — 
az ajtón nagy lángokban csapott ki. 
A boltiárukészlet nagy rész elégett, 
vagy megromlott, úgy, hogy a kereske-j 
dönek saját, vagy a más gondatlansága i

igen nagy kárt okozott. — Szerencsére i 
reggel a/.tán sikerűit a tüzet elfojtani, 
úgy, hogy magúban az épület többi 
részeiben semmi kár nem esett.

— Mikor a bakter alszik. Furcsa egy 
históriát beszélne!', mely állítólag egyik 
szomszéd községben történt. Azt mórija 
ugyanis a fáma, hogy a napokban az 
éjjeli őr, kinek egyéb kötelességei közzé 
tartozik, hogy éjnek idején őrködjék az j 
alvó lakosság biztonsága fölött, elaludt, j 
mit néhány jókedvű falubeli legény arra 
használt fel, hogy kilopták a bakter 
kezéből a puskát s helyette egy hatal-. 
más cirokseprőt nyomtak a markába. 
Képzelhető a szegény éjjeli őr meg- j 
lepetésc, midőn reggel felébredve látta, 
hogy megfosztották hivatalos tekinté-' 
lyétől s maga sietett a dologról tőre- i 
dclmes beismeréssel jelentést tenni a 
a községi elöljáróságnál. Miután azon- j  
bán ez a história egy az illető vármc-; 
gyéhez érkezett névtelen feljelentés ré
vén lett köztudomásúvá, nem lehetetlen,

; sőt valószínű, hogy a névtelenség ho- 
! mályában a rosszakarat rejtőzik.

— Kereskedelmi bál. A nagymihályi
i kereskedő ifj. Bucsinszky Lajos lcezde-| 
ményczésérc és elnöklete alatt egy »ke-j 

i reskedő bál* rendezésén fáradozik. E 
táncvigalom a farsang elejére van ter
vezve és lady patronessül a vidék egy 
előkelő úrnőjét szándékozik megnyerni.

— Drágul a posta. A koronaérték 
életbelépésével bizonyos változások lesz-, 
nek a posta dijszabályozásnál; igy a

| többek közt az ajánlás dija 10 krról 25 j 
fillérre, a levelező-lap 2 krról 5 fillérre, 1 
a külföldi levelek postája 10 krról 25; 
fillérre, külföldi póstautalványok 10 kr.- 

í ról 25 fillérre, a téritvény ára is 10 
krról 25 fillérre fog emeltetni. Ellenben ! 
i gyomtatványok és áruminták portó
jánál mérséklés lesz.

— Véres dulakodások. Szerencsen a 
múlt hó utolsó napjainak egyik éjjelén 
véres verekedést rögtönzött néhány 
hetyke fiatal legény. Úgy esett a dolog, 
hogy Szegedi Ferenc lesbe állott Hirscli 
Adolf korcsmája körül, hogy régi hara-

1 gosát Szegedi Józsefet agyonszurja s 
| ezt meg is kísérletté, mert haragosát 
tkésével oldalba szúrta. Ez a szúrás a 
vesztét okozta. Mert Szegedi József a 

j közeibe <nehány jó pajtásra akadt, a 
1 kikkel ő sebesülten az elmenekült tet
test űzőbe vette, de eredménytelenül. 
Összebeszéltek tehát, hogy lakása körül 
meglesik s ha hazafelé megy visszaad
ják a kölcsönt többszörösen. Úgy is 
történt. Vaszil István, Szegedi Dániel 

J és Szentiványi István a Lapis András 
kerítésénél, Kiss Lajos és Szegedi Jó
zsef — a sebesült, — a Hamernyik-féle 
ház előtt levő gémes kutnál meghúzódva 
vártak a kiszemelt áldozatra, a ki nem 

I is késett. A mikor már oly közel jött, 
i hogy a menekülés teljesen ki volt zárva, ;
| egyszeri fütty jelre összeszaladva, kü-j 
j riilfogták s Szegedi József a kölcsönt 
akarván visszaadni, Szegedi Ferencet |

: életveszélyesen mellbe szúrta, a többi , 
cinkos pedig »meg kell döglened kutya«, 

j  kiáltások között ólmos nádvesszőkkel i 
1 addig ütötte a szerencsétlent, mig esz- 
j méletlenül, félholtan el nem terült. —
; Szegedi József, de különösen Szegedi 
! Ferenc, a ki a veszedelmes szúráson 
i kívül, még a sok ütlegel is kapta, oly 
I súlyos betegen fekszik, hogy felépülése 
is kétséges.

— Nem jó a fegyverrel játszani.
Aczél Péter peresi 10 éves gyermeknek 
játszótársa Ducsay György, neki sze- 

! gezte revolverét, melyről azt hitte, hogy 
| nincs megtöltve. Véletlenül lerántotta 
kakasát, a revolver elsült, s előbbinek 
jobb kezén meglehetősen súlyos sebet 
ejtett. A gyermeket a golyónak a seb
ből való eltávolítása végett a kórhába 
kellett szállítani.

— Verőfóny. Ragyogó, fényes napjaink 
vannak. Szinc is van a napsugár
nak, meg melege is. Átmelegedett a 
levegő és olyan az idő, mint szep
temberben szokott lenni. Szép, csendes, 
verő fényes. Pedig már messze benne 
járunk az őszben és sebesen közele
dünk a télhez. November küszöbét is átlép
tük már. Pedig ez már a tél. Elhozza 
a csikorgó hideget, az éles, metsző, csí
pős szelet, az első havat. Kevés olyan 
napunk lesz már, mint a mai is. Nem

í soaáig gyönyörködtet bennünket a ve
rőfény. Bizonyos szürke fellegek jönnek 
egy napon és elfödik előlünk majd a 
napsugaras, tiszta kék eget. Ma azon
ban még örvendünk a melegnek. 
Egész tavaszias. képe lett egyszerre a

korzónak is. Élénk lett és színes. A sok 
szép fiatal asszony és leány ellepte a 
a főutcai beton-járót és ott sütkérez 
a meleg verőfényben. Világos ruha van 
a legtöbbjén. Ks ki feszített ernyővel vé
dekeznek a nap heve ellen. Utolsó ve- 
röfény, utolsó napernyő s utolsó vilá
gos ruha . . .

— A pálinka ellen. Nemrégiben meg
írtuk Hontvarmcgye panaszát, a mely
ben a kormányhoz fordult, hogy tegyen 
valamit a részegség ellen. Most értesí
tenek bennünket, hogy ezen a bajon 
segíteni igyekezett Nádas, Dalmad és 
Szántó községének plébánosa három Jé
zus társaságabeli atyával. Missziót tar
tottak, hogy a népet letéritsék a része
geskedés útjáról. Egy hétig folytattak 
munkájukat s ezalatt férfiak, asszonyok 
százával iratkoztak be a mértékletességi 
egyesületbe. Fogadalmat tettek arra, 
hogy egy-két decinél nem iszik többet 
napjában. A községek népe már is jó
zanabb s bizonyára dolgosabb is lesz. 
A nép megjavításának ez a legalkal- 
matosabb útja: azok munkálkodjanak 
nevelésén, ne csak a hivatalos érintke
zésükben, a kik közelállanak hozzá a 
kik felé bizalommal fordul maga a 
nép is.

— Közbiztonság Szerencs körül. Vak
merő lopást követtek el Szerencsen a 
br. Harkányi-féle uradalomnak az orosz 
templom melletti magtárában. Ugyanis 
ismeretlen tettesek a magtár hatalmas 
vasajtóit feltörvén, belőle a gabonát és 
búzát szekereken elhordták. A nyomo
zás a legszélesebb körben megindult, 
azonban még ez ideig eredménytelenül.

— A képes levelezőlapok megrend- 
szabályozása. Az utóbbi időben olyan 
nagy levelezőlapokat hoztak forgalomba, 
a melyek nem annyira levelezőlapok
nak, mint inkább faliképeknek illettek 
be. Most a posta ezeket az óriási le
velezőlapokat megrendszabályozza és ki
mondja, hogy azokat a belföldről kül
földre, vagy akár belföldről belföldre 
feladott levelezőlapokat, a melyek a 35 
cm.-t. meghaladják, postai csomagok
ként fogják kezelni a postahivatalok, 
így lesznek a képes levelezőlapokból 
— csomagok.

— A szerelem halottja. Nyíregyházán 
tegnap agyonlőtte magát Oláh Géza 
aranyműves. A szerencsétlen fiatal em
ber, a ki még csak tizenkilenc éves volt 
beleszeretett egy köztiszteletben álló 
polgár leányába, de ez nem viszonozta 
göngéd érzelmeit. Ezen való elkesere
désében lett öngyilkossá.

— Útonálló cigányok. Három isme
retlen nevű, idegen cigány a Szerencs 
és Zombor között elterülő országúton 
megtámadta Cservák Jánost, hitvesét 
és fiát, — a kik szekerükön igyekez
tek haza, — remélve, hogy a szekér 
megdézsmálható jóságokkal telt, s e/, a 
hit annyira vakmerővé tette, különö
sen az egyik cigányt, hogy a piszto
lyát is kilővén, s a sörétek Cservák Já
nos egyik karjába fúródtak. — A tet
teseket a csendőrség elfogta.

— Járvány. Nagymihályban a tifus, 
himlő és kanyaró járványszerüleg lépett 
fel. Alig van ház, a melyben beteg nem 
lenne. Az iskolai növendékek közül is 
oly sokan betegek, hogy az állami elemi 
iskola I. fiú és I. lcányo^ztályát, vala
mint a kisdedóvodában további rendel
kezésig az előadásokat beszüntették.

— Megszökött asszony. Pikáns hirecs- 
két ir egy kassai újság: Az a csikszemü 
fekete menyecske, a ki egész nyáron 
át hófehér ruhában járt a városban, né
hány nappal ez előtt bucsuzatlanul tá
vozott hazulról s egyenesen Budapestre 
utazott. A hamis szivü asszonyka meg
szökött. Férje, a ki egyik közhivatal
ban, mint a kezelő személyzet egyik 
igénytelen tagja munkálkodik s az éj
szakák java részét korcsmába tölti, egy 
szép napon arra ébredt, hogy a fele
sége néni szereti. Kezdett az elhide- 
giilés okai után puhatolódzni s rájött, 
hogy a hivatal egyik főtisztviselője na
ponként találkozik a nejével, sőt mások 
szerelmi vallomását is meg szokta hall
gatni a csintalan asszonyka. Egy felső 
kabát árulója lett s a hütelen menyecske 
mindent bevallott. Mentségül csak any- 
nyit hozott föl, hogy a férje az éjsza
kákat házon kívül, dorbézsolással töl
tötte: mit tehetett egyebet, keresett vi
gasztalókat. Erre természetesen nagy 
drámái jelentéskövetkezett.A menyecske 
anyósa is részt vett a scenában. Neki
esett menyének s arculverte; a fia kö
vette. Az elbukott asszony másnap meg-
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szökött s a mint a fáma mondja, Bu
dapesten a szabadszerelemnck él. Itt- 
honn pedig sugnak-bugnak s minden
nap egy úriemberrel többet emlegetnek, 
a ki a kis menyecskének bukását elő
segítette.

— Életveszélyes szúrás. Krajnya- 
Bisztrán véres esemény hozta izgatott
ságba a különben békés, nyugodt ter
mészetű lakosságot. Berezsni Jánost érte i 
a szerencsétlenség, kit duhajkqdós fél-1 
tékenytársa mindenáron verekedésre j 
ösztönzött, miközben szive tájékán élesre 
fent zsebkését beledöfte. A vértől bo
rított Berezsnyi Jánost hamarosan ápo
lás alá vették. Az orvosi vélemény sze
rint — ha felépülhet is — hetekig fogja 
az ágyat nyomni.

— Bélák István hírneves kávé rak
tára (Budapest, Rottenbiller-utca 4.) 
óriásikig megnagyobbittatott. A legjobb 
minőségű k áv é  és te a  fajokat a kö
vetkező bámulatos olcsó áron külni után
vétellel, vagy az összeg előleges bekül
dése után franko, teljesen költségmen
tesen; 3 kg. Cubakávé 4 50 frt., 3 kg. 
Mocca kávé 4*30 frt., 3 kg. Jáva kávé 
4 o0 frt., 3 kg. Gyöngy kávé 4‘80 frt., 
‘/4 kg. Császár keverék tea 1 frt 50 kr., 
'/4 kg. Karaván tea 1'40 frt. Törmelék 1 
tea 90 kr.

— A transvali háború folytán szüne-! 
tel a munka az aranybányákban s igy 
kevesebb a pénz, az élet pedig folyton i 
nehezebb, terhesebb. Nálunk az osztály-! 
sorsjáték sok pénzt hoz forgalomba és | 
sok ember nemcsak a maga, hanem' 
egész családja életét megszabadította a 
nyomortól egy nagyobb nyeremény ál
tal. Már többször említettük is, hogy a 
szerencse sokaknak jövőjét megváltoz
tatta. A mint értesülünk, egy buda
pesti bankház eddig több mint két mil
lió koronát fizetett ki megbízóinak
100.000, 90, 80, 30 ezer koronás nye
reményekben. A most kezdődő osztály
sorsjátéknál olvasóink figyelmébe ajánl
juk ezen céget, mely szerencséjénél, szo
lidságánál és megbízhatóságánál fogva 
amúgy is nagy bizalomnak örvend. Ez 
a cég Török A. és Társa bankháza 
Budapesten, mely a beérkező megbízá
sokat pontosan, gyorsan, és megbíz
hatóan teljesiti. Az első osztályú sors
jegyek árai: ‘/í sorsjegy 0 forint, ’/-a 
sorsjegy 3 forint, */4 sorsjegy l forint 
50 kr.. 7s sorsjegv 75 kr. Sorsjegyek 
bevásárlásánál Török A. és Társa bu
dapesti bankházát, Váci-körut 4/a, leg
melegebben ajánljuk,

SZÍNHÁZ.
** Színpadi öltözködés. Örvendetesen 

tapasztaljuk, hogy korhű és nem korhű 
színpadi öltözködés körül két másik 
helyi lap között valami kis polémia fej
lődött ki két színésznő öltözködése 
fölött.

Előrebocsátjuk, hogy ebbe a polémi
ába nem akarunk belefolyni. Megmond
tuk már a véleményünket a Rákóczy 
korabeli darab mindkét kosztümjéről. 
De mert ez a kérdés szóvá tétetett, cl 
nem mulaszthatjuk ezt a kérdést a szín
padi külsőségek haladása szempontjából 
megvizsgálni. Első sorban is ki kell 
jelentenünk, hogy a mi vidéki színpadunk 
— különösen az olyanfélék, mint az 
újhelyi — körülbelül annyira hátra van, 
mint például Franciaország volt a jelen 
század 30-as évei előtt. Túllépték ugyan 
azt a kort, amidőn a római hősök mell
vért helyett brokát-mellényt, sisak he
lyett tollas kalapot, a római nők tunika 
helyett abroncsos szoknyát viseltek — 
melyhez hasonló jókat ripacsainkná! 
még ma is látunk — ámde hol állanak 
még attól a kortól, amikor a 30-as 
években a Dumas alapította »Theatre 
historique< nagyobb impulzust adott a 
színpadi külsőségeknek. Hogy ezen in
tézetnek irányától, — amely különös 
tanulmánynyal a korhű öltözködésre 
oktat — még mindig messze-messze 
állunk, ez egyáltalán nem meglepő. 
Nem ütköztem meg soha rajt, ha a vi
déki színpadon toilette és egyáltalán 
külső kiállítási hibát láttam. Abból a 
támogatásból, amely csak egy pár öl 
fa erejéig segélyez egy társulatot bizony 
nem telik. Vidéki színészeink fizeté
séből még kevésbbé. Éppen azért nem j 
tartottam érdemesnek kifogást emelni | 
azért, mert a »Keresd a szived« előa- ■ 
dásánál a hölgyek nem voltak korhű I
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krinolin-ban. (Kiváncsi vagyok Jeltünik-e | 
ez majd a korhuségben tudákoskodók-1 
nak ?)

Mikor kénytelen-kelletlen lemondtunk 
arról, hogy korhű öltözködést lássunk 
a m iszegány színpadainkon, akkor min
denesetre legalább elfogadhatóvá kell 
tennünk a jelmezt a szerep lényéhez. 
Mikor Clairon kisasszony a század ele
jének egyik kiváló francia művésznője 
először játszotta az antik hősnőket, an
tik jelmezben abroncsos szoknya nél
kül, ő mondta Marmontelnck, a rende
zőjének, hogy az igaz dikcióhoz igaz 
jelmez is kell. 1 logy mily igazság ez, 
az világossá lesz előttünk, ha elkép
zeljük, hogy bármelyik vidéki előadás 
is mennyivel tökéletesebb, mennyivel 
meggyőzőbb és igazabb volna, ha jobb 
dekoráció adná hozzá a staffaget és ha 
külsőleg is, kosztümben, öltözködésben 
is közelebb vinné, jobban összeforrasz
taná a külsőt a tartalommal. Egy jó szí
nésznő mennyivel nagyobb és teljesebb 
hatást ért cl egv francia szalon darab
ban, ha minden a mi rajt’ van csupa 
elegáncia, csupa prezicitás és például 
mennyire sérti a finom ízlést, ha teszem 
azt egy leány asszonyosan, egy asszony 
leány osan, egy világfi hanyagul öltöz
ködve, egy tudós ki nyalva jelenik meg 
a színpadon,

Azért első sorban is erre kell ügyelni 
a kritikának. Az Ízlést nevelni, az ízlés
telenséget és képtelenségeket üldözni.

Mindenkor örvendünk, ha látunk a 
színpadon finom Ízlést és szép toilettet, 
a mai kor millieuje megköveteli sok 
tekintetben. A hölgyközönség pedig 
valósággal követelő: ők a túlságos fény
űzés hajhászásával a világ színpadjait a 
»füles entretenuest zsákmányává tették. 
Ez azonban már más lapra tartozik, itt 
a metropolisok divatkiállitói reklamiroz- 
nak. Nekünk a vidéken egyelőre a szép
érzékkel és jóizléssel kell megeléged
nünk. Ámde még nem tanácsos nálunk 
krinolinhn, roccocoba. öltözködni. Majd 
ha megérett reá Ujhely, akkor meglehet 
kockáztatni a stilszcrü öltözködést is.

** Három est. A vigéczek Kövessy 
életképe félház előtt került színre Szer
dán. Megelégeltük már ezeket a fércel- 
ményeket. A Kövessy-féle életképekből 
kevesebbet kérünk és végre türelmet
lenül várjuk már azokat az újdonságo
kat, melyeket az igazgató eleinte any- 
nyira igéi t. Az e heti műsor valósaggal 
olyan volt, hogy közönséget nem igen 
vonzhatott. Ennek tulajdonítjuk nagy
részt a lagymatag szezont,. biztosra re
méljük, hogy most mikor előkerültek az 
említett újdonságok, mindjárt több lesz 
a közönség. A vigécek előadása külön
ben elég jó volt, csak még mindig küz
döttek a szerepnemtudással. Árnyai 
(Müller Sebestyén) alakítása pompás 
volt. J  uháss Konyái Manója néni sike 
rttlt úgy, a hngyan tőle vártuk. Fábián 
(Berzsenyi Győző) valóságos fővárosi 
képet varázsolt a színpadra, a ruhá
jával és helyes maszkjával. Jól megál
lották a helyüket: Kunhegyiné (Gizi) és 
Sáska Ilon (Szidi).

A Molnár és gyermeke. Halottak nap
jának ez a misztikus népies drámája va
lósággal nevet csinált Raupachnak. Nincs 
város, a hol ezen az estén színtársulat 
elő nem venné ezt a hatásos és ideg
rázó színdarabot. Nálunk csütörtökön 
üres ház előtt ment, úgy látszik a kö
zönség már megunta a kisértetek pe- 
netráns szagát. Az előadásról jót is 
írhatunk: Dombay (Reinchold) pompá
san alakított, úgy látszik leginkább van 
otthon a jellemszerepckben. Rápolthy 
(Mária) rokonszenvesen játszott. Bárdy 
(Konrad) nagyon pathetikusan adta a sze
relmest, a szív melegéből és a szerel 
mcs gyöngédségéből kevesett olvasztott 
a szerepbe. A többiekrŐl jót mondha
tunk. Feliét (Reicke) feltűnően kacér
kodott a súgóval. Semmit sem tudott 
a szerepéből.

A Gésák ebben a szezonban másod
szor kerül színre tegnap félhelyárakkal 
félház előtt. Juhász (Vun-Hi) jobb volt 
mint az első estén. Thtiry (Mimoza) is
mét szépen énekelt. Kárpáthy-\al kár 
bármilyen önálló szerepet játszatni, csak 
rontani tud, most -még a karba való.

** Juhász jutalomjátéka. A közönség 
kedvencének a komikusnak jutalomjá
téka lesz kedden e hó 5 én, amikor szint e 
kerül a qo éves kis leány. Ebben fíonnar- 
dél remek burleszk-komikus szerepét 
játsza Juhász, a ki oly gyakran kacag
tatta meg a nagyközönséget, a ki any- 
nyi vig estét szerzett nekünk. Úgy il

lenék most és mcgéd< melné, hogy ezen j 
a keddi estén őt vidítsa fel a közön* 
ség cg>' teli házzal.

** Kiss Pál színtársulata Iglón. Az
Eperjesi Lapok többek közt a kővetke
zőket írja, a melyekben helyes felfo
gással mutat rá, mi okozhatja a közön
ség hidegségét egy társulattal szemben: 
A mint a »Szepesi Lapok« legutóbbi 
számában olvassuk. Kiss Pál színtársu
lata nem igen nagy pártolás mellett 
működik Iglón. Néhány estét kivéve, a 
közönség érthetetlen közöny nyel viselke
dik a társulat működése iránt. Minden
esetre vagy a közönségben, vagy a tár
sulatban van a hiba. Mindakettő sajná- 
latraméltó, mert vagy azt jelenti, hogy 
a nemzeti ügy iránt csekély a buzgalom, 
vagy azt, hogy a társulat nem képes 
vonzani a közönséget, nincs kellően 
szervezve. Nem akarjuk ez utóbbit hinni, 
mert őszintén megvalljuk, hogy ez eset
ben az újévtől kezdve városunkban mű- 

j ködő társulat közöttünk sem lesz meg- 
I elégedve. Ismerjük nagyon jól közön- 
' ségünk ízlését: a művészetért mindent, 
a kontárkodásért semmit sem áldoz.

** A vidéki színészet rendezése. Évek 
óta húzódik már a vdidéki színészet 
országos ujjás/ervezéenek kérdése. Most, 
hogy a szinészegyesület uj alapszabá
lyai elkészültek, mint értesülünk, a bel
ügyminiszter utasította a színészed ügyek 
vezetőjét, hogy a vidéki színészetnek 
kerületi rendszerrel és évi százezer fo
rintos állami segítséggel váló rendezé
sét készítse elő. A jövő évi költségve
tésben harminchatezer forint szubvenció 
szerepel a vidéki színházak javára ; 1901 - 
ben azonban a végleges újjászervezés 
mindenesetre megtörténik.

** A jövő hót műsora: Vasárnap: 
»Czigányszerelem« Hétfőn: »Egy katona 
története«, Kedden : »40 éves kis lány« 
(Juhász Pál jutalomjátéka.) Szerdán; 
»Arany kakas«. (Először.) Csütörtökön : 
»Két tacskó« (Kunhegyiné]utalomjátéka). 
Pénteken : »Arany kakas«. (Másodszor.) 
Szombaton: »Szulamith.« (Először.)

IRODALOM.
*'* Róma. Az emberi történelem lcg- 

nagyszerübb jeleneteinek színhelyéről, 
emlékeinek legdusabb tárházáról jelent 
most meg egy szép magyar kötet. Hogy 

í mi Róma, azt megérteni nem, azt csak 
érezni lehet. A ki valaha megállóit a 
Forum épület omladékai, oszloptöredé
kei előtt, a ki szemlélte a Pantheonnak 
máiványdiszéből kifosztottál! is csodá
latos, hatalmas tömegét, a ki belépett 
az ősi istenek kupolája alá, nyári estve, 
midőn a hold besütött a magas bolt 
kerek nyílásán, s kiterité homályos fény
palástját a kőkockákon, melyeket va
laha sarus lábak tapodtak, állatáldoza
tot vivén a szép testű isteneknek, — 
a ki előtt ott mcgelevenült a múlt: az, 
csak az érezheti igazán Róma nagysá
gát. A ki látta a Colosseum rettentő 
terét, széditően magas párkányait, s 
látta ezt egy csodálatos történeti ihle
tés mámorában mcgnépesülni vadak és 
gladiátorok harcától, látta az ujongó, 
érdeklődő, izgatott arcokat a megszám- 
lálhatlan padsorokon, s elgondolta, hogy 
itt a föld mélyén egy eltemetett ős vi
lág alussza történettelen örök álmát, s 
a romok már egy másik ős világ ma
radványai, s az oszlopon megpilantá a 
restauráltató pápa nevét, s a távolból 
odáig hallá a modern Róma zsivaját, 
látá a Szent Péter kupoláját, mely ma
ga is 400 esztendőt látott már: az, csak 
az érezheti igazán Róma nagyságát. — 
Nápoly szebb, Firenze barátságosabb, 
Velence csodálatosabb, de Róma, a lég- 
nagyobbszerü város nemcsak Itáliában, 
hanem a föld kerekségén. Földjében 
egy ősi berber-faj alussza örök siri ál
mát, fölöttök a klasszikus Róma rom
halmaza pompázik, az ős bazilikák fö
lött emelkednek a pápaság császárko
ronázó templomai, s közöttük zug az 
élet árja, tolong a királyi állam népe. 
Ez a város a föld teremtésétől kezdve 
máig mutatja az emberiség történetét, 
attól a kortól, midőn a Monté * Mario 
csúcsán még osztrigák tenyésztek, máig, 
mikor a Péter templom kupolájában 
már csak a Vennaissance legnagyobb 
építési remekét csodálja az utazó ang- 
lius. — Itt érezni legjobban, hogy az 
emberiség életében titkos közösség van, 
hogy mi egy faj fiainak érezzük magun
kat, s élünk A< Iámtól az utolsó eszki
móig, ki még mohán tengetheti életét.

Erről a népről ezekről az emlékekről 
kezd beszélni a Nagy Képes Világtör
ténet 43. füzete, melyben már a III, 
kötett szövegét veszi az olvasó. A har
madik kötetet dr. Geréb József irta. Az 
egész munkát szerkeszti Marcali Henrik, 
egyet, tanár, a görögökről szóló kötet 
szerzője dr.JGyomlay Gyula akadémikus. 
Efíy-egy kötet ára díszes félbőrkötésben 
8 frt; füzetenként is kapható 30 krjá-* 
val. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek, 
írod. Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-ut 
18.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján.

KÖZGAZDASÁG.
* Alacsony borárak. Az újonnan ül

tetett szőlők még nem is termőképesek 
s már is lefelé megy a bor ára. A sző
lőbirtokosok, akik az uj szőlőkhez nagy 
reményeket fűztek, s akik illő haszonra 
számítottak, most nagy megdöbbenéssel 
néznek a jövő elé s azt kérdezgetik, 
hogy mi lesz akkor, ha a szőlők mind 
készen lesznek s ha tízszer annyi bor 
terem az országban, a mennyi ez idén 
termett? A szőlőültetésbe nagy tőkét 
fektettek, s szőlő védelmezése pedig 
tömérdek pénzbe kerül, mert újabb és 
újabb szőlőbetegségek támadnak. Kü
lönösen nagy az aggodalom ama he
lyeken, ahol a bornak ezelőtt nagy ára 
volt.

* Az elpusztult szőlők felújítása. A
szőlőrekonstrukcióról szóló törvény vég
rehajtása felől a földmivclési miniszter 
legutóbb érdekes, hosszabb jelentést 
bocsátott ki. A miniszter jelentésében 
megelégedéssel konstatálja, hogy az e 
törvény megalkotásához fűzött remények 
megvalósultaknak tekinthetők. A tör
vénynyel szolgáltatott eszközök felhasz
nálásával a szőlőművelés terén általá
nosságban bizonyos, a helyes irányt 
biztositó egyöntetűség honosul meg, a 
mely aztán követésre talál azoknál is, 
a kik szőlőiket felújítási kölcsön igény - 
bevétele nélkül állítják helyre.

* A dohánybeváltás. A pénzügymi
nisztérium most küldi szét a dohány- 
beváltási határidőkről szóló értesítést. 
Az értesítés szerint a beváltás december 
n-én kezdődik az érsekujvári, faddi, 
aradi, hajdu-doroghi, m i s k o 1 c z i, n ag y 
tár kányi és jászberényi körzetekben; 
december iS-ikán pedig a debreczeni, 
fogarasi, barcsi, nagy károlyi és ny í
regyházai körzetekben. A többi kör
zetekben január 2 -án kezdődik a bevál
tás, február 2 8 -án pedig mindenütt vé
get ér.

* Szőlő- és bortermelési pá|yad!jak.
Egy 300 koronás, egy 200 koronás, 
egy 100 koronás és négy 50 koronás, 
tehát hét, összesen nyolcszáz korona 
értékű pályadijat tűzött ki a »Borászati 
Lapok« szerkesztősége, a lapban köz
lésre alkalmas szakcikkek és tárcák meg
írására. Ónálló, eredeti, lehetőleg ábrák
kal illusztrált cikkekkel pályázhatni a 
szőlőtermelés, a borgazdaság, a szőlő 
és bor értékesítése, forgalma köréből, 
vagy akár prózában, akár versalakban 
írott tárcákkal, a szakmára vonatkozó 
szépirodalmi, történeti tárgygyal. A pá
lyázat részletes feltételei a *Borászati 
Lapok« legközelebbi számaiban tétet
nek közzé. A pályamunkák 1900-ik évi 
január hó 1-ig küldendők be, zárt je
ligés levéllel, a lap szerkesztőségéhez, 
Budapest (Köztelek.)

* Országos vásár lesz városunkban 
november 6 án hétfőn.

* Ingyenes facsemeték az erdőbirto
kosoknak. Azok az erdőbirtokosok, kik 
a kopár és futóhomok területek bcer- 
dősitése végett a jövő 1900. évben az 
állam részéről csemetékbon ingyen-ré
szesülni kívánnak, ebbeli, 1 koronás 
bélyeggel ellátott folyamodványaik an
nak megjelölésével, hogy mely község 
határában, hány kát. hold nagyságú, 
mely talajnemhez tartozó területet, mely 
fajból való és hány éves csemetékkel 
óhajtanak beültetni, s továbbá, hogy a 
csemeték mily cim alatt, mely vasúti 
állomásra és a jövő év tavaszán vagy 
őszén küldendők e a folyamodó lak
helyének pontos megjelölése mellett, az 
illető kerületi kir. erdőfelügyelőségnél,
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