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Társadalmi bajok.
(D. E ) Mai társadalmi életünk 

nagyon kevés felemelőt nyújt. Visz- 
szavonást látunk a társad ílmi élet 
minden fázisában. Irigykedő sze
mekkel vizsgálják tetteinket. Leg
nemesebb szándékainkat is meg
gyanúsítják és mivel az emberek 
nem találnak magukban semmi 
önzetlenséget, azt hiszik, hogy 
mások fáradozásának is az önösség 
a rugója. — Megszólják azt, aki 
tehetségét, munkaerejét a köznek 
szenteli, alkotásait ócsárolják, meg
vádolják azzal, hogy népszerűséget 
hajhász, de restek nyomába lépni 
és hasonló tevékenységet kifejteni 
— Irigylik másoktól a munka ered
ményét ahelyett, hogy ők is kama
toztatnák tehetségüket. Hanem 
alkotás helyet bontanak, a fennálló 
kévéket ledöngetik, a helyzetet 
összezavarják és mindebből a tár
sadalmi életre és a közre háram
lik a legnagyobb kár, mert a folyto
nos tüszúrások következtében azok 
is abba hagyják a munkát, kik 
igazán önzetlenül fáradoztak.

Nem szeretjük áz együttes mun
kát. Félünk, hogy másnak több 
babér jut, mint nekünk. — Elsők 
akarunk lenni s ha ez nem sike
rül, bjszusan leteszszük a munka 
fegyverét és képzelt sérelmek közt 
visszavonulunk Mihelyt aztán ki
lépünk a sorból felcsapunk kriti
kusoknak. Ez nem volna még baj, 
h i kritikánk tárgyilagos és igy j 
ig izságos volna, de hiányzik ebből 
a .szeretet és nem javítani akarjuk j

ellenfeleinket, hanem arra törek
szünk, hogy nevetségesekké tegyük 
őket. Mivel pedig a könnyelműen 

1 feldobott kő sokszor a feldobót 
üti meg érzékenyen, a legtöbb 
esetben az igazságtalan vád arra 
hull vissza, aki mindent megkri- 

I tizál
De ha még ez nem is követ

kezik be, a szeretetlenül megkri- 
tízált elveszti kedvét a munkához, 
a közügyek istápolatlanul marad
nak, vagy kontárok kezébe kerül
nek, kik aztán gyakorlatban való
sítják meg a Csáky szalmájáról 
szóló közmondást.

A társadalmat szétválasztó falak
ról nem is szólunk. Ez a modern 
kor egyik legsajnálatosabb téve
dése, melynek sokszor a legszebb 
eszmék, legjobb tervek áldozatul 
esnek. Már az evangyélium is el
itéli az élet kevélységét, mely for
rása minden rosznak, minden bom
lasztó anyagnak Ma nem a be
csület szerint mérik az emberek 
értékét, hanem aranyai után Aki 
kincsekkel tud dobálódzni, annak 
minden szabad, annak minden jól 

| áll, annak mindent elnézünk, min
dent megbocsátunk. Por kell ma 

, a világ szemének, nem az igaz- 
[ ság tisztitó ereje. Aranynak nézi 
a salakot és sokszor nem rossz
akaratból, de hiúságból és tapasz
talatlan szívvel gyöngyök helyett 
kövekkel rakja körül magát.

Érzésünkben és gondolkozásunk
ban kell tehát megváltoznunk, ha 
azt akarjuk, hogy a társadalmi 
élet szétágazó ereiben pezsgő vér;
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lüktessen. Addig nem lesz javulás.)
, Legyen bennünk több szeretet, 
több elnézés embertársaink iránt. 
Dolgozzunk magunk is, de ha mi 
nem érzünk kedvet a munkához, 
ne öljük meg közönyösségünkkel 
a mások munkakedvét. Ne a 
kutyabőrre legyünk büszkék, ne 
állásunk és vagyonunk tudatában 
hordjuk fenn fejünket, hanem, ha 
már a büszkeségről nem tudunk 
lemondani, legyünk büszkék arra, 
hogy használtunk a társadalomnak.

Ez a nemes büszkeség senkit 
sem fog sérteni. . . .

A MEGYE ÉS A VÁROS.

A közigazgatási bizottság ülése.
Zemplén vármegye közigazgatási bizott
ságának e havi gyűlésén lllavathy Jó -! 
zsef főügyészhelyettesnek, a sátoralja
újhelyi ügyészség vezetőjének jelentésé-: 
bő! kitűnik, hogy mily hasznosnak bi- I 
zonyult a raboknak a szőlőművelésnél i 
történt alkalmazása. A szőlőiket rekon
struáló gazdák igen o!c;ó munkaerőre 
lettek szert, a rabok tisztességes mun
kát sajátítanak el s a munkájukból járó 

| összeggel kiszabadulásuk után becsű- j 
le‘.es elethez kezdenek. A kora tavasz 

i tói a késő Őszig naponta 220—230 
rabot alkalmaztak a szőlőmunkálatoknál, j 
kik 4929 frt személyes keresethez ju- j 
tottalc s a kincstárnak 8000 frt hasznot 
hajtottak. Hlavathy József kir. főügyész
helyettes, — kinek a közig, bizottság j 
gr. Mailáth József indítványára a sző- j 
löknek rabmunkával történt rekonstuk- | 
ciója körül szerzett érdeméiért elösme-1 
rést szavazott — kiemelte jelentésében, 
hogy ScJnveitzer János fogházfelügyelő
nek a sátoraljaújhelyi szőlők felújítása i 
terén nagy érdemei vannak. Kernéi 1

jük, hogy az érdemek elnyerik méltó 
jutalmukat.

x  Útlevél szédelgés. Egy borzasztó
gyanú lappang a megye közönsége kö
rében, amelyről már egyszer mi irtunk: 
a kivándorlókkal üzérkednek és rejtek 
utakon sokszor nyíltan is — természe
tesen jó pénzért — elősegítik a törne 
ges kivándorlást. Ennek a gyanúnak 
szálait látjuk már, de még nem jöttünk 
egészen a fonál kiindulási pontjára. 
Kber figyelemmel kisérjük ezt. Lapunk 
előző számában szintén hirt adtunk ilyes 
útlevél-szédelgésről, amely csak elenyé
sző kicsinység ahhoz a monstre szédel
géshez. A »Felsőmagyarország« kissé 
kibővítve következőképp írja le a mi 
múltkori hírünket:

Csaló ügynökök. A tél hidegében 
munka nélkül élő felvidéki lakosság 
Amerikába való vándorlása ijesztő ará
nyokat ölt. Igen nagy a száma azoknak, 
kik útlevéllel vándorolnak ki, de a nagy
számú ügynökök útlevél nélkül is szá
zakat és százakat szállítanak kifelé. A 
lelketlen ügynökök sokszor becsapják a 
szegény tót atyafiakat. így járt most 
hat felső jablonkai földműves is, kiket 
két ember egy erdész feleségének segít
ségével ugyancsak rászedett. Az asszony 
ugyanis rábeszélte a parasztokat a ki
vándorlásra és ajánlkozott, hogy Őket 
fejenkénti 110 koronáért Bécsig kíséri. 
A parasztok ráállottak és Homonnáh 
vasútra ülvén, a két egyén hozzájuk 
csatlakozott. Ezek figyelmeztették a 
parasztokat, hogy utjokban aligha nem 
fel fogják őket tartani. Ilyformán elő
készítették őket a meglepetésre, mert 
a sátoraljaújhelyi vasúti állomáson a 
két ügynök a kivándorlókat a rendőr
ség kezébe szolgáltatták. Ők pedig foly
tattak útjukat. A rendőrség nyomozza 
a csalókat.

T  A  R  C A
Szegény leányok bálja.

Irta: Újlaki Antal.
\ városban az volt a nézet, hogy c 

á öltétlenül sikerül, mivel Lép Ar- 
i •> d és Csuka Tivadar állnak a rcn- 
d / '• bizottság élén. Ott lesz az egész 
• i i gencia és a leányos mamák való
sa g I törik magukat a jegyekért. Bi 
4 \ kár volt a meghivó szélére nyo-
m n\ h o g y  a hölgyek kéretnek a lég- 
»»Tvs.eübb öltönyben megjelenni. De 

i ' » crősködtek Lép Arnold és Csuka 
T i !.v, hogy »vagy rendezzünk ele- 
g r bálát, vagy ne csináljunk sém
in , a rendező bizottság elnökét, a hó- 
f- c s/akállu öreg Mén Gábort, nem 
Vb t kapacitálni. Egyre a maga böl- 
c v gét (löimögte:

• R >sz termés volt, aztán száj- és 
l"  nf.ij is is pusztított, hadd érezze a 
i im i , hogy a magyarnak nem telik 
c ‘ a (intösre . . .

A :■ i t pedig a két éles szemű ren
di' Megjósolt, bekövetkezett. A város 
r' U ' hölgyei mikör elolvasták a meg- 
h /é jegyzékét, kacagtak.

T ssék , ha most valaki ad ma- 
. .: cű nosan jelenik - meg, az is
m ;i t nik, hogy megszólják.

-  C .ik nem mehetünk el az otthon- 
' V i -?

... c .oda bál az, amelyen a höl* 
g\ < k ’ ö: kére nem adnak semmit?

Si \ az említett szél jegyzék alta- 
ki h m vütközést keltett s a legtöbb

hölgyet ingerelte a rendezőség eljárása, 
melyet tapintatlannak bélyegeztek.

— A kor végre nőinktől is megkö
veteli a magáét, magyarázta Lép 
Arnold. — Aztán az ilyen megjegyzés 
kr..os hatását különösen érzik a keres
kedők és az iparosok. Ha a/.t mondják, 
tessék egyszerűen m?gjelenni, akkor a 
sok szövet a kereskedő nyakán marad ; 
a varrónőnek, cipésznek pedig nincs 
munkája. Miből mulassanak a kiskeres
kedők, kisiparosok leányai, ha az öre
gektől elhúzzák a jövedelmet ? Bizony 
nincs haszna senkinek az ilyen okos-

I ságból.
j A »széljegyzet« dacára a leányok 
már hetek előtt lázasan készülődtek s

j a bál kezdetekor már az első órában j 
j kiderült, hogy még a legszegényebb i 
leány sem hederitett a figyelmeztetési e. 
Egytől-egyig a tőlük telhető áldozattal 

I állították ki a báli ruhát, s látszott, j 
hogy csinosság dolgában mindenik túl 

I akarná szárnyalni a másikat. Akik érez
ték, hogy ez sikerült nekik, azok bol
dogan mosolyogtak, mig a legyőzettek 
busán vonullak meg a muíatósabb toi- 
lettek mögé.

Lép Arnold és Csuka Tivadar rop
pantul adták a gavallért.

Lép Arnold kereskedősegéd volt, de 
lenézte a társát, mert állítólag némi 
örökség nézett rá. A valóságban pedig 
ő nézett az örökség felé

Csuka Tivadar pedig szobafestő létére 
tájképekét is festett, amelyek a hely
beli borbély-műhelyek fődiszci ’ voltak 
és több előkelő borotválkozó u: által 
részben megnézetlek, részben megcsu- 
dáltattak.

A két ur, aki máskor egymást is 
kicsinyelte, ez estén igazan önfeláldozó 
nyájassággal érintkezett a bál szent 
ügyének érdekében. (A tiszta jövedel
met megvakult öreg dijnokok fölsegé- 
lyezésére óhajtották fordítani.)

Különösen Lép ur páratlan udvarias
ságot fejtett ki. A legszegényebb leány
hoz is olyan olvadozó hangon beszélt, 
mintha azonnal meg akarná kérni. Mégis 
leginkább a szőke leányok előtt inogott. 
Látni való volt, hogy a szőkeség előtt 
minden pillanatban összerezzen. Nyil
ván valami titka lehet ennek a jelen 
ségnek. Talán valami nagy, óriási titka, 
A jelenlévő hölgyek közül sokan törik 
a fejüket, hogy megfejthessék a rébuszt.

Csuka szobafestő urat ellenben hig
gadt komolyságából nem zavarná ki a 
világ egész női serege,

— Ismerem őket . , . ismerem, — 
mondogatja s ilyenkor ravaszul hunyo
rít a szemével.

Soha egy percre sem feledkezik meg 
művészi egyéniségéről s bárha szoba
festő is, mégis bisonyos magaslatról 
tekinti a , dolgokat és az embereket, 
mert folyton a jövő Csuka Tivadarjai 
leben szemei előtt, aki nema fertályos j 
lakásokat pingálgatja többé, hanem, 
templomok mennyezetire fost freskókat, 
melyeket a jövendő kor emberei is 
megbámulnak.

Mindezt igen szépen megmagyarázza | 
Szál Amáliának, a főkondoktor legidő-1 
sebb leányának. Szerény hangon kér
dezi, vájjon eléri-c célját?

Szál Amália, — két nagy szeméből I  
is látszik, hogy jó lélek, — vigasztal- 
gatja:_____________________  ___ |

Lapunk 4 - ölelni.

— Meglátja Csuka ur, eléri a vágyát.
De nyomban utána teszi halkabban.
— Különben van-e, akinek nem vol

nának vágyai?
Körüljáratták tekintetüket önkénte

lenül a tágas teremben, mely tele volt 
a társadalom apraja emberével. Középen 
az ifjúság. Időadó leányok, dijnokok, 
írnokok, különböző segédek karján. Az 
erőtől és reménységtől duzzadó ifjúság 

;cz, mely még nem érzi a szegénység 
i gondjait, bájait. Csak a fiatalság erejét, 
nagy életkedvét érzi, mely annyi re- 
ménynycl csalogat, annyi boldogsággal 
biztat.

Fölzendül egy uj keringő vérpezsdítő 
zenéje és szórványosán táncra kereked
nek a párok. Csuka Tivadar ur és Szál 
Amália is eltűnnek a forgatagban. Lép 
ur pedig egy hosszú nyakú, gyöngy - 
szürke ruhás hölgygyei táncol, aki úgy 
hosszú, csupasz nyaka, mint különösen 
elegáns ruhája által egészen kiválik. Lép 
ur pedig mindig a kiválót hajhászta.

Az öröm szinte zúgott ebben a te
remben, melyet a fiatalság, mely foly
ton kemény munkában robotol, olyan 
fényesnek, olyan ragyogónak taitott; 
a legelrejtettebb, legkietlenebb utca né
melyik leánya azt hitte, hogy ebben a 
teremben ki van fejtve a világ összes 
pompája. És olyan odaadással táncol
tak, közben pedig olyan szemekkel 
néztek egymásra, mintha az egész világ 
egy nagy mulatóház lenne és elfelej
tettek volna mindent, bút, bajt, gondot; 
és csakis azért élnének, hogy a mu
zsikaszó mellett végtől-végig táncol
janak.

Körülöttük, a két főfal hosszában,
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| Ujfalussy Endre. |

A régi gárda egyik derék és lelkes 
bajnoka lmllolt a sírba, egy ága an
nak a fának, amely valaha Magyaror
szág szabadságáért é lt, lehullott Iájáról.

Ujfalussy Endre nemcsak mint ma
gyar hazafi, hanem mint ennek a város
nak 10 éven át föbiraja felejthetetlen 
érdemeket szerzett magának. Nagy buz
galommal és igyekezettel küzdötte fel 
magát oda, hogy egy nagy vármegye 
székvárosának ügyeit vezesse. Gróf, 
Sztáray Viktor fóispáukodása idejében i 
a 60 as években a deregnyői kerület 
szolgabirája volt, később pedig főszol
gabíró. Nemsokára erre Ujhely község 
birói székébe ült, őszinte és tevékeny 

' munkájával mindent elkövetett a város 
féjlődéseért. — Az a szép haladás, 
amelylyel varosunk az utóbbi öt esz 
tendő alatt Felsőmagyarország egyik 
kiváló és szép pontjává emelkedett, az 
ő lelkiismeretes, nem rohamos, de ész
szerű • vezetésének köszönhető. Oly szé
pen méltatta ezeket az érdemeket Pa- 
taky Miklós tanácsos az ö magas szár-, 
nyalásu sírbeszédében, hogy a mai ren
dezett tanács hívei ott a sir szája mel
lett, a honnan az igaz hangok akkord
jai még a tévelygőket is meggyőzik — ; 
meghatottam csendben, de az arcukról I 
leolvasható teljes megadással ösmerték 
el az elköltözött felejthetetlen érdemeit.

Ujfalussy- Endre halála hirtelen jött, 
meglepett mindenkit, habár agg kora 
dacára mindenki készen volt reá, hogy 
az öreg ur már nem soká viselheti az 
uj aerában elfoglalt árvaszéki ülnöki ál
lást. Érdekes,' hogy éppen halála előtt 
pár nappal kérte nyugdíjaztatását, mint 
egy az ő példás kötelességtudása dik
tálta neki, hogy nem sokáig feleihei 
meg a hivatali kötelességének.

Csak éppen az fájhat neki ott a más 
oldalon, hogy az 6 legszebb állását, az 
ő legragyogóbb ifjú életét takarták el 
a gyászjelentések, mert sem a család 
sem a város jelentésén sehol sem disz- 
fik ott, hogy Ujfalussy Endre 1848-ban 
honvéd volt, kardot fogott a hazája >za- 
badságáéft — még pedig a mi dicső 
vörőssápkásainlc sorában. Istenem meny
nyivel dicsőbb és magasztosabb ez a 
Htuftfs, minden legnagyobb címnél a mi 
a’ mágyar embert csak illethet — és 
mégis elfeledkeznek róla. Ez az idők 
szele, talán úgy van, hogy ennek a

szinehagyott piros bársony ülésein a/, 
apyák, a jövendő anyósai és nagy
anyák, hol éledező, hol fogyatkozó ie- 
méttyntel, de mindnyájan régi divatu 
rujfíátfaní melyet alkalmasint számtalan- 
szőr* átforgattak már, hogy a leányok 
feltűnőbb uj toilc.t,teje mellett a kellő 
sz'éréhy^bb. keretet képezze.
* té p  ujr. élep mozdulatokkal kiséri 

Jiéjyqré a gyöngyszürke ruhás hölgyet. 
Antáráalgás kezdetben nehezen ment, j 
de csakhamar meggyőzték egymást, 
hogy igen szellemesek. Lép ur ugyan 
eleinte bizalmatlanul nézett a gyöngy
szürke ruhás hölgyre, mikor azt hal
lotta, hogy őt szellemes urnák tartja, 
r̂ic végre is meggyőzte magát róla,, hogy 
a hölgynek igaza van. Ő különben már 
régebben .érezte, hogy van benne va
lami, szellemesség, a miről a világ sem 
tud, a mit nem akarnak benne elis
merni. A gyöngyszürke ruhás hölgy 
bizonyára kivaló hölgy lehet, hogy ezt 
fölfedezte benne.

Csuka Tivadar hasonlókép nagy tűz
zel udvarol Szál Amáliának. Művészi 
törekvéséiről beszél neki és olyan meg
hatóan, hogy Amália szemét szinte el
fátyolozza a köny.

— Oh, milyen szív ez ! — sóhajtja 
Csuka ur. Micsoda hiély szív !

Úgy Lép ur, mint Csuka ur teljesen 
meg vannak győződve, hogy meghó
dították a táncosnőjüket s megvillan 
agyukban a házasság gondolatának első 
szikrája, anélkül, hogy tudatában vol
nának, hogy ugyanezen pillanatban ők 
veszítették cl a fejüket.

Mindkét' gavallér percről-percre olva- 
ékónyabh hangon beszél, mondhatni,
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j dicső kornak fiai nem szívhatják soka 
ezt a mai levegőt és azért költöznek el 
innen — ebből a sivár életből.

A temetés a Klastrom-uteai halottas 
hazban az elmúlt kedd délutánján ment 
végbe fényes kath. szertartással. Ott 

i volt a megye és varos szine-java. Mol
nár főispán a megyei és Székely pol
gármester a városi tisztviselők élén, óri
ási részvét kisérte utolsó útjára a 48-as 

í idők egyik újabb halottját.
| A gyászesetről a család a követke- 
kező jelentést adta k i :

Ujfalussy Endréné szül. krucsói Fejy 
Mária fájó szívvel tudatja úgy sajat, 
mint a nagyszámú rokonság és alól- 
írottak nevében a forrón szeretett férj, 
apa, nagyapa", sógor és rokonnak szil 
vás-ujfalusi Ujfalussy Endrének élete 
7l-ik, boldog házasságának 46-il? évé
ben kinos szenvedés után f. hó 14-én 
esti 10 órakor történt gyászos elhuny
ták A megboldogult porrészei f. év 
január hó 16-án délután fél 3 órakor 
fognak a rom kath. egyház szertartása 
szerint a helybeli róm. kath sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. — Az engesz
telő szent mise-áldozat pedig a hely
beli róm. kath. plébánia templomban 
jan. hó 17 én reggeli 8 órakor fog be- 
muttatni a Mindenhatónak. Sátoralja
újhely, 1900. január 15 én. — Az örök 
világosság fényeskedjék neki! Áldás 
poraira! — Ujfalussy Vilma, leánya. 
Farkas Bertalan, veje. Farkas Andor, 
Farkas Ferenc. Farkas Dezső, unokái. 
Ö :v. Szeretin Zsigmondné, szül. Fejy 
Szidónia sógornője.

— Főúri vadászat. Említettük, hogy 
Mailálh József ó-fehértói birtokán c hó 
ll-én hajtóvadászat kezdődött, a mely 
három napig eltartott és az elmúlt szom
baton ért véget. Terítékre került 637 
nyúl, 18 fácán és 5 róka A vadásza
ton részt vett a házigazdán kívül: 
Széchenyi Aladár gróf, Széchenyi Emil 
gróf, Sennyey Miklós báró, Vécsey 
Hé a bíró, Gencsy Bertalan, Szerviczky 
Ödön, Bencsik István. Meczner Gyula, 
Meczner Béla, Gencsy Sámuel, Molnár 
Gyula, Buday Gyula, és Balogh György.

— Vivótanfolyam. Báró Chappon Ká
roly a Eltűnő hint vivő mester Sátoralja- 
Ujhelyben a »Magyár Király* szálloda 
nagytermében megkezdette már két hó
napra tervezett vívótanfolyamát. Külön
órákkal és a rendes tanfolyam idejével 
minden nap 10—12 óráig délután 4 — 
8 óráig elfoglalva van a mester ideje. 
Érdekes, hogy egy-két női tanítványa 
is van, akik a vitörvivásban nyernek 
oktatást. Úgy látszik Chappon hírneve 
és tanítási modora meghódította a város

ifjúságát, mert a jelentkezők száma nagy, 
úgy halljuk, hogy egy vivóegylet ala
kítását is megpendítették már, a tan
folyam befejeztével pedig több mester 
és kitűnő tanítvány közreműködésével 
vivóversenyt is rendeznek majd a városi 
színházban. Örömmel veszszük e hírt, 
amely a szép es érdekes sport mellett 
városunk érdeklődését is felkeltette. Ví
vóverseny minálunk uj, ezért nagy mér
tékben fogja felkelteni a közönség ér
deklődését.

— Köszönetnyilvánítás. Néh. U jfa
lussy Endre családjának számos tagja 
ez utón mond köszönetét azért a sok
oldalról jövő igaz részvétért, amelylyel 
őket a felejthetetlen férj, apa, nagyapa 
és rokon elhalálozása után felkeresték.

— Kubelik ismét Ujhelyben. Az a 
csodálatosan nagy hegedűművész, akit 
utóbbi hangversenyén szenzációs lelke- 

■ sedéssel üdvözölt a főváros művelt 
j közönsége, akinek művészetéről már
majdnem banálitás valami nagyot 

! írni — annyira kimerítették a dicsére
teire a superlativusokat: ismét hang
versenyezni fog Sátoraljaújhelyben. Kö
zönségünk egy része — amely való
sággal extázisbán volt, mikor ennek a 
fiatal művésznek hegedűhangjai végig
reszkettek a vármegyeház nagytermé
ben — ösmeri már ezt az űj művész
csillagot. Most azonban alkalma lehet 
majd a vidék közönségének is meghall
gatni Kubeliket. Február hónapra van 
tervezve a hangverseny, még e hónap
ban értesíthetjük a közönséget a hang- 

i verseny napjáról, egyszersmind arról 
is, hogy a jegyekre mikor fogad el 
előjegyzést a »Felsőmagyarországi Hír
lap< kiadóhivatala.

— Lemondott főszerkesztő. Dr. Hor
váth Ödön, az »Eperjesi Lapok* főszer
kesztője — tekintettel más irányú el
foglaltságára — ez állásáról lemondott.

— Egy laptársunk 25 éves jubiluma. 
Egy lap életében egy év s sok, hát 
még egy negyed század. Ennyit futott 
meg e pályán Bereg-vármegye hivata
los közlönye a »Beregi, mely most 
ennek az eseménynek az emlékét ün
nepli. A lap sok vajúdás és előkészület 
után 1874 ben indult meg Janka Sán
dor mostani szerkesztő vezetése mel
lett, de az első években igen nagy ne
hézségekkel kellett megküzdenie, úgy 
hogy időszakonkint szünetelt is, sőt 
több ízben szerkesztőt változtatott. 
Mindennek dacára tiz évvel később nagy 
ünnepélyességek között megünnepelte 
jubileumát s jelenleg 25 éves fordulóját 
is elérte. A »Bereg« munkatársai közt

választékos szép szavakkal. Lép ur 
valósággal csicsereg, a szobafestő pedig 
úgy húzza a szavakat, mint a festéktől 
megnehezült pemzlit.

A következő tournál Csuka ur a vál
tozatosság kedvéért ezúttal siri hangon 
megszólal:

— Lejtsünk. De nem olyan banális 
módon, mint a többiek, akik rúgják a 
padlót. Az ilyen banális . . .

Angyali szelídséggel vág közbe 
Amalia :

— Mit akar a kanálissal?
Csuka ur a zajban nem hallja a le

ányt. Ünnepélyesen, sokkal ünnepélye
sebben, mint az előbb, átfonja a leány 
derekát; táncol, de merev az egész 
teste, mintha csak Ízülete sem volna, 
csámpás minden mozdulata s oly ko
molyan néz, mintha a toronyból akarna 
leugorni. Pedig nem öngyilkossági, ha 
nem házassági szándékot forgat a fejé
ben. Végig táncolják a walccreket is, 
szédítő sebesen, tűzzel, szenvedéllyel. 
Amália arca csupa égő tűz és mikor 
Csuka ur karján a helyére lebeg csőn 
desen, halkan szól :

— # De jó volt.
— Nagyszerű volt.
— Igazán nagyszerű volt.

Minden oldalról hallható, hogy ilyen 
fényesen sikerült mulstság még nem volt.

Pedig olyan szegény embereknek 
való mulatság ez, ahová üzletek, vagy 
hivatalok kisebb fizetésű alkalmazottai 
viszik felserdült leányaikat, akiket el
végre előbb utóbb valami jóravaló férfi 
karjába kell táncoltatni. Divatos és cifra 
ruhába öltözött a hétköznapi gond ; 
egymás mellett pompázik a fekete frakk

és gondosan vasalt a tisztes szalon- 
kabát a kacéran kivágott batiszt ruha 
és ingerlőén lebegő lágyrózsaszinü szok
nya mellett. Itt-ott valamelyik hölgy 
keblén megcsillan valami igazi vagy 
imitált ékszer ragyogványa; némelyik 
táncos kigombolkozik, csakhogy lássák 
a drága aranyláncát.

Az urak arca csupa verejték, a leá 
nyoké pedig piros a hevüléstől. Min- 
denik valami frissítőt szeretne inni, de 
nem engedi a mamája. (Gavalléréi? ■ 
könnyebbülten sóhajtanak fel.)

Amint bedereng a hajnali világosság] 
az illúzió lassankint closzlik mint a sok 
színű szappanbuborék.

Lép ur és Csuka ur megcserélik tán 
cosnőiket.

A szobafestő ur most a gyöngy- 
szürke ruhás hölgy előtt lebegteti m eg; 
művészi lelkének szárnyait, viszont az i 
örökös ur Szál Amáliának fejt ki olyan 
nagy udvariasságot, amely teljesen el
homályosítja Csuka ur egyéniségét.

Lép ur Amáliával bizalmasan közli | 
véleményét Csuka úrral.

— Ez egy futó bolond.
Viszont Amália a gyöngyszörke ru

hás hölgyet szólja meg.
— Kicsit kacérnak látszik.
Csuka ur pedig a hosszu nyakú hölgy 

előtt morzsolja síét Lép urat, akit üres 
embernek tart, viszont a gyöngyszürke 
ruhás hölgy szintén gúnyosan szól Amá
liáról.

— Olyan lábai vannak, mint a ká
poszta taposónak.

így tépik szét egymás illúziót, ame
lyek csakhamar elpárolognak a kijóza
nító reggeli világosságban.

találjuk e hosszú idő alatt a felvidéki 
és országos közélet és irodalom neve
sebb munkásait.

— A sátoraljaújhelyi izr. anyahitköz
ség e hó 14-iki közgyűlésében a hitk. 
elöljáróság az 1900. évre következőleg 
alakíttatott meg: Hitk. elnökül újból és 
egyhangúlag Zinner Henrik, kinek in
dítványára Friedliebcr Albert tisztelet
beli hitk. és iskolasz. elnökül válasz
tatott meg. Az elöljáróság tagjai lettek: 
Dr. Rosenberg Bernát iskolaszéki elnök, 
Lövy Adolf, Schwarz Bernát, dr. Rei- 
chard Salamon (uj), 'Schön Sándor, Ro
senberg Sámuel pénztárnok (uj), Rei- 
chard Lajos ellenőr (uj) és dr. Rosen- 
thal Sándor gazd. biz. elnök (uj). Tem 
plomi helyettes gondnokul Felberbaum 
Bernát és a gazd. bizottságba Zinner 
Adolf választatott meg. -- A tiszújltás 
befejeztével az elnök javaslatára Rei- 
chard Mórnak, ki most előrehaladott 
kora és egészségi állapota miatt a hitk. 
tevékenységtől visszavonult, a hitk. élet 
terén szerzett sokoldalú érdeméiért 
jegyzőkönyvi elismerést szavaztatott.

— A sátoralja-ujhelyi nyomdász se
gédek, mint értesülünk egy nyomdász
egyesület létesítésén fáradoznak, mely
nek célja volna tagjait munkanélküliség 
és betegség esetén segélyezni, azonkívül 
a nyomdász-tanoncoknalc szakszerű ok
tatása. Az egyesület alapszabály-terve
zetében kizár minden szocialista moz
galomból való legcsekélyebb részvé
telt s tagjait ilyesmitől távol tartani 
óhajtja. Minden esetre a cél Üdvös és 
humánus, az utóbbi dolgot tekintve pé
pig célja elismerésre vall azon váddal 
szemben, amivel az utóbbi időben, 
iparos-társadalmunk ezen derék és szol 
ga'más osztályát meggyanúsították. Ré
szünkről kitartást és megfelelő ügybuz
galmat kívánunk úgy az egyesület meg
teremtőinek, mint leendő tagjainak.

— Honvódemlék Kassán, ügy látszik
az összes Kassan tervezett szobrok kö
zül a Kassa környékén elesett honvédek 
emlékére emelendő szóbor lesz meg 
legelőször. Á leleplezés napját már ki 
is tűzték a f. évi október 6 ára. A szo
borbizottság Máriái Győző pesti szob
rászt bízta meg a szobor elkészítésével, 
mely élclnagyságu, sebzett, térdelő ál
lapotban lévő honvédet fog ábrázolni a 
nemzeti zászlóval kezében. A kis séta
téren — a fekete sas és róm. kath. 
plébánia közt - -  lesz elhelyezve a hón- 
védemlék. • i

— Két hírlap egybeolvadása. A Kas
sán megjelenő »Abauj-Kassai-Közlöny* 
és a »Kassai Újság* egybeolvadt s 
ezentúl, mint a kassai ellenzék orgá
numa »Kassai Közlöny* címén fog meg
jelenni, dr. Fenyes Samu szerkesztése 
alatt.

— Orgyilkosság. Bély községben — 
mint levelezőnk Írja — Ur b á n  János 
régi haragosát Margi t a  Jánost meg
leste, forgópisztolyával meglőtte és rajta 
oly súlyos sérülést ejtett, hogy másnap 
sebébe belehalt. Urbán a tett elköve
tése után a járásbíróságnál önként je
lentkezett, hol letartóztatták.

— Mosószódát ivott. Szegény Máté 
Pista még csal? két éves volt, már is 
itt hagyta az életet. Apja a T i s z a  - 
L u e h o z  tartozó Sarkad-pusztán ko
csis. Anyja a mosásra előkészített ol
dott szódát a szobában hagyva kiment 
az istállóba, mire visszatért, gyermekét 
holtan találta. Nem tudnia szülő vigyá
zatlanságnak, vagy a saját nyalánkság 
gának aldozata-e a kis Máté Pista.

— Mikor és mire tilos vadászni. 
(1883. évi XX. törvénycikk !9. §.) Az 
altalános vadászattilalom tart február 
1-től augusztus 15-ig, mely idő alatt 
hajtókutyákkal (kopó, tacskó, agár, ko
mondor vagy egyéb hajtó-ebbel) egyál
talán nem szabad vadászni. Ettől elté- 
rőleg tilos a vadászat: a száíVasbikáta 
október 15-től, dámvadbikára november 
17-től julius 1-ig; b) szarvas-, dárnyad- 
és őztchénre január 1-től október 15-ig; 
c) őzbakra január 15-től április 1-ig; d) 
zergére december 15 tői augusztus l*ig; 
zerge gidára pedig minden időben ; (a 
siket és nyírfajd-kakasra juniüs 1 tői 
március 1-ig; jércéve minden időben; 0 
császármadarakra december 1-től, fá
cánokra és túzokra február 1-től augusz
tus 15 ig; g) nyíltakra február 1-től 
augusztus 15-ig; h) foglyokra január



1-ról augusztus 1-ig. i) énekló ma,I.*- aniulvlvul egyszer és útin,lenkorra Lté. l)r. Waldmamt Arlolfné. Xinoer a mai igazság gyakorlatiasabb szelleme 
rakta minden időben; j) minden más megalapította a kereskedelmi bál Adolfné. árintette őket: a történelemben és a
madáira a 11. es 12. gokban mégha jaink hírét és jövőjét. Leányok: Bónis Berta. Friss (Valii, politikai beszédekben, ott két páratlan
táiozott kivé telekkel, februar 1-től au Gyönyörű és meleg hangulattal Friedrich Teréz. Groszmaim Begina, mester áll elő: Tactius és Cicero, 
gusztus no 1 Dug, a tilalmi időszak alatt, teli kép volt az. amely az elmúlt Glattstein Berta, (loldblatt Mariska. E sajátos népről, melynek kivált jogi 
Si°m <arc3 1 a < " i a * >Jíni' • SC‘n a ma’ szo,nhat estén a kereskedelmi hál Kiss Krzsike iNyíregyháza i. ICelner intézményei hatottak napjainkig, most 
dara < fcszkeit szaudekoián érinteni, vagy sikerét hevezette. Valamivel kilenc Bella. Meezuer Máriáimé. Meezner díszes es jeles uj könyv jelent meg. A 
tojásaikat e.szcdni nem szabad, kivétet- óra előtt megjelentek a hál első alak leza. Perhnutíer Honor. Pólónyi könyv a Nagy Képes Világtörténet III. 
vén ez alól azon tuUjdmosoic vagy ja i. kilenc órára már népes volt a Ilonka. Rónai Lónké. Rónai Anna. kötete Szerzője Geréb József. Pontos, 
bérlők, kik a tojást épf> a vad tenyész- terem. ; Reich Ilonka (Lukai Reichardt Ilonka, logikus munka, jó iróí tulajdonságokkal,
tése céljából szedetik. Egy csodálatos varázszsnl. édes ' Szervitrzkv Margit < B.-Szerdahely). j Ulustraciói is gyönyörűek. Nincsen a

— Munkatársunk a Nemzeti Szalon morajjal zsibongó áradat terjedt széj- Szepessv í ’auln. római-kori művészetnek egyetlen fon-
titkára. A N-unzeti Szalon az e hétfőn jel egy hatalmas és pompásan impo — tosabb alkotása sem, melynek hü má*
tartott ülésén uj titkári állás kreálását záns terem levegőjében. Fekete frak- _ A szombati piknik iránt a vidék Isát nieg ne találhatnák a kötetben.
határozta el, melynek betöltését az el- kok és tiszti attillák között mint ' is erősen érdeklődik. Úgy értesülünk, Semmi phantásia nem szentségteleniti 
nökségre bízta. Mint értesülünk, Hock! virágok vegyülnek el ifju hajadonok I hogy erre a mulatságia, — melyen a j meg itt a történeti emlékeket; authen- 
János alelnök erre a fontos bizalmi al- i fehér ruhás silhuettjei és úrasszonyok kedélyes hangulat valósággal elmarad- Fikus, és szépen reprodukált képeket Iá-
lásra Rózsa Miklóst, a Hazánk belső \ sötét selymes alakjai . . . Olyan hatatlan — sokan jönnek be a vidék-i tunk oly nagy szambán, hogy a könyv
dolgozótársát hívta meg. aki mái; a valami bágyadt, álomszerű hangulat röl is. A sikerről előre Írnunk sem kell;j valóbanl egész művelődéstörténeti és
napokban cl is toglalja állását. Szívből | üli meg a lelkeket . . .  ti bálok be- olyan természetes az itten, a hol az j képeskönyv, melyben a legszebb cm- 
öivendünk a Kedves kollegánkat ért \ ezeto hangulata . . asszonyok nemcsak táncosnők, hanem j lékek panorámáját nézhetjük végig rö*
kitüntetésnek különösen azért is, mert Micsoda fény és káprázatot vará-: csipkekötényes vendéglátó gazdasszo- j vid idő alatt. S nem csak az ábrázolt
az uj titkárt szorosabb kötelék fű/.i a zsoltak ide erre az estére. A színház j nyok. emlékek — ábrázolásuk és elrendezé*
tFelsőmagyarországi Hírlap* szerkesz-; óriási terme, rozoga, kopott falaival ' A városi kaszinó báliára már széj sdk is művésziek. Ez valóban olyan 
tőségéhez, amelynek ő. rendes fővárosi sóitól: minden dnral, fal. minden sziig-;jel kii,dlék a meghívókat Mintegy 100 k0">'v. »milyenről Tóth Béla beszélt 
dolgozótársa, lapunk civasóin-ik sűrűn let kék is  snrgi, lugg,Ínyükkel, drap- cmberre, m ku s  Gyula kaszinói "1ult vasárnap, tárcájában. Szükséges
volt alkalma élvezni Rozsa Miklós s'ép j poriakkal bevonva, neliez szmtrna j e|nök vc/etj d rendezőséget a mdy konyv» ,ne3y kellő időben jelenik meg.
tárcáit és remek verseit. A Hazánk | szőnyegek sötét tónusa elogveledik • 7e t  ü t hopv’ a hagvomá- Tóth liéla ott Panaszt emel, mert a
rovataiban a'apos tudással és önálló - ebbe az élénk villa.nfényes levegőbe. „ n ysze;ü farsangi est továbbra ^zönség most is német könyveket vá-
ítélóképrességével, az egyéniség erejével , tonn a főbejárat fölött a nemzeti ; H  me„ tartsa a jó hírnevét Jegyek erre sáro,» o|yasmiben is, a minek |obb pár- 
megirt művészeti cikkei, Münchenből j szinti lobogó disz és apr,»zászlócskák a b Ura előre válthatók Szent-Györgyi í*1 lelhetni magyarban. Nos, ez a könyv 
irt levelei, színházi és képkiálli'.ási birá élénk színe felé tekint ..Merkúr” szár- j ír i m (:'i fdt pn. *-•• nnáh olv l oko c‘bben is az ő kívánsága szerint való. 
latai fényesen igazolják, hogy a Nem- nyas alakja, amint előtűnik a lady j rona Oldalpáholy 10 korona ~ ilyfajtáju könyv igazán nem volt eddig 
seti Szalon kiváló erőt nyer Rózsa; patronessek déli virágokkal és nőve- ‘ . .. . ' o , magyarban, a nemetekhez kellett for-

■ Miklósban, aki tehetségével és i/léséveU nyekkel ékesített emelvénye fölött. r Farsangi naptar. Az L A- v (]ujnj Most itt van, magyarul, olyan
igen becses szolgálatokat végezhet a Ebben a káprázatos, fénves lian- husángján a »Városi Szín az*- an meg- Q|yan alaposan Írva, hogy a német 
magyar művészet érdekében. i gidaiban egyszerre valami lázas nio-]tartandó táncv.galmak sorrendje a ko- munkák sem különbek.

— Táncmulatság Csapon. Az elmúlt iraÍ- izgalom vegyül el. a cigány he- | fczombaton  ̂ Az izraelita ^  a könyv i^azán szükséges* rac,t
héten Csapon a vasúti indóház tenné- kaP zo»idül Rakoezynak lel-1 Januá ~C án t niUnilde ‘ csak elJött már valahára az ideje, hogy
ben- a csapi óvoda alapja javára tánc- £es indulója. A rendezők sürögnek * A ar, L  . J v.' az ezeréves magyar nemzetet is meg-
mulatság tartatott, mely úgy erkölcsi o'-ognak. egy kocsiban a felfogott fe- f , 21 * v „ . KaS7Í1J  bá| ia láthassuk a világ életében a többi né-
mint anyagi tekintetben fényes sikerrel rózsaszín ruhácskák alól pa- .. . r . ' pék közt; s mikor volna az ily könyv
végződött. A szép számmal egybegyült hali-cipők kandikálnak ki. a . általános hivataiszolpa. I niegJeien^sf re j°hb idő, mint az uj ez-
közönség igazi magyar >s jókedvvel mu- hej arat mellett apró inerkur-kosz-) személyzet bália | redév és uj század küszöbén?

■ látott az Ízlésesen díszített nagy tereim j/'Hiös apród húzza széjjel a nehéz ! Az ifiusáo koncerttel egv- í , ^  «agX vállalat létesítésére a Frank-
ben éjfélig, midőn a harangjelzés szó- fü A 3ad.V patronessek veze-1 » 2+ * bekötötf bá b  ; Hn-Társulat és a Révai Testvérek írod.

‘ litá a mulatókat a jobbnál-jobb étkek tője : Meezner Gyuláné érkezett, előtte j e ' otolt Da ,a' 1 intézet egyesültek,
alatt görnyedező asztalokhoz. Szünet I 1)aj os széP humya Marianna és | A könyv méltó párja a nagy vállalat
alatt tombola-játék volt. Szünet után! I(*a vonul l)e a terembe. A ladyt eddigi köteteinek, s az olvasó éppen
újra folyt a tánc, melynek csak a késő ! gyönyörű hatalmas csokorral üdvőz-i I R O D A L O M .  annyi élvezetet és tanulságot talál benne,
reggeli óra vetett véget A jótékonyról kkt az,,ían az cmelvényon. ahol Rei-j- mint azokban. Jobb ajánlólevelet könyv
érdekében felülfizeltek a következők : fa ré it L aj osne és Zinner Adollnc j mellett nem írhatunk.
Kusnyiry Gyula. Buday Sándor dr., hulyk mar várták reá. elfoglalja fő-1 A rómaiak. (A rómaiak története. A j _________________ ___ __________
Zeizler Lajos, Kroó Benő, Friedman helyét és az ő kedves szeretet,re- Nagy Képes Világtörténet III. kötete.;
Farkas, Hetey Bertalan 2 - 2  koronát, méltóságával fogadja és osztja a I Irta: Geréb József. Ara bekötve 8 Irt.) f i  1 / A r A c l r p H a *v»
Viosz Vincéné-4 koronát, Lévai J mő, honneuroket. . Soha sajátosabb race nem élt a vila- ip * W  C ő  K C I C S K C U C 1 C III ,
Szabó Albert, M irkusz Gyula, Na ry r Nemsokára ezután megindul a bál. gon rómainál. Nép, melynek lakhelyét -------
Béla dr., Pótis Mihály 1 - 1  koronát, A V'FÁ">\ ,láf v ,l,0,kába kftzd- körűlözönli a tenger, s mely mégis szá- x C«dd. Dick Sámuct sátoralja-ujhilyi
Hec'it N.. Kberszt Gyula 6 - 6 0  fillért. azutan (‘d^  "tibolygassal. ritmikus, razföldi életet él, ősi lakosságát idegen kézmüám kereskedő el
A tiszta jövedelem meghaladja a 200 s,ma tempóban foly a tánc. doleso. hajósok látogatják a partokon s az egész képtelen kézmuám kereskedő el 
koronát. ' nudeg érzés á r a d n i a  lelkekben, a felsziget mégis egy földmivelő város tői- len, kinek árutartozása 7b00 K., áru-

— Gyilkosság Dubroka községben. vÍraM’°k átható tavaszos illatában el- vényeinek hódol. Maga csak későn, tel- készlete pedig 3000 K., Hecht Jónás és
Br e d a  Mihály és Fi czó  János szó* nehéz parfüm valami kevés jes belső kifejlődése után merészkedik és Műnk Mór és társa utódai bu-
váltásba elegyedve, összeverekedtek, mi- háhult^ágot sugániz a szemek fölé: tengerre, de akkor meghódítja az egész Napesti cégek csődöt kértek.
közben Breda zsebkését kirántva, Fi- (>s «kkor olyan szép az elet. Mintha világot. Megnagyobbítja a történelem .
ezót u^y szúrta meg, kogy e/, a hely ,H;ni ,s hdeznenk. mintha valami tűn- szinterét: Spanyolországot, Galliát, Bri- x Uj gépgyár Kassán. A kor- 
színén ^rögtön me^hait. Tettest a bíró-| dt>rest kaka játéka csillogna előttünk: tanniát hódítja hozzá, s az Alpesekig mány minden kedvezményben részesíteni 
ságnak átadták. .libegünk es egvre csak libegünk, re- és Dunáig viszi határait, késbb azon túl igyekszik az újonnan alakuló magyar

* , , ,  . . . .  . . .  . ! szegen asszonv-keblek észbontó kö- is. Lassanként a Földközi-tenger m'n- • „ .... . .
i íT a^aS 3°f  kar.ban zolsógébon. meleg leánvszivek mel- den partja az övé lesz, s az egész vi- P . .
lev# házban, a Várót éltük forgalmú Il()1 „ ,vu„ ,,oW„ ^ ( KOS <|„lnK'légon szétömöl Róma nyelve és ha- '»llmény, hogy a kérésit, mm.szter P+
helyen. .Cím a kiadóhivatalban. megfeledkezni egy jnír pllhiiiutra n | talma. I Károlynak, a ki most Kassán

----- ■ -  külvilágról, a fagyos téli estéről és a S a hová ez a nyelv és ez a hata-; gépgyárat létesített öt evre az összes
a holnap közelgőéről • • • lom eljutott, ott volt a római szellem. I ánatn{ kedvezményeket engedélyezte,

r  A K o A L M v j .  ; Ez estén a szünet alatt megjelent Sok nép oly erősen magába nem ol- Mint { k eiözö számában említettük,
____  ismét a Karneval v inni alkalmi lap. j  vasztott idegen nemzeteket, mint Róma. . , . ..... . .

atnelv még az éjjel közölte a bál le - : Minden, a mit meghódított birodalmá-1 ( 8Y £
A  K e re sk e d e lm i T á rs u la t  bálja. Írását, a jelen voltak névsorát és hu- nak része lön »Volt görög világ -  kulóban. Ez a kormánytámogatás min.

. moros tartalommal összeállított tár- mondja Lavissc, — de nem volt görög! denesetre csak buzdításul szolgálhat.
,am' '  • a v rosl “ n ■' m  ;ciil. Iliinket, politikai rovatot. Iiirde- birodalom; ellenben volt római világ s x A 8zobránCi-nagymlhályi varat

Sátorálja-Uihely, jan. H. i lescki-l slb. A a ulknlnn lap a 8h első- római bitodaloni is., anyagi támogatása ügyében Ungvár vá-
Kosdetnek fin vés volt. a folvla- j nnigyarnrsZagi Hn-lnp-. snerkesztifsá. Lavisse az ovatos és szellemes ftan- ros képviselítestülete nemrég Ugy ha

tásra buzdítás. Hiába mégis csak'be-1irálmn készül.. «». »»ncljárt hozzá ,s teszi: hogy két- tó|.OJOttt , most már nem lép a
lyes taktikához fogod a táraidat te-! Az ulsn négyest 40 pár táncolta. K g es  azonban, vajon jó vólt-e műiden- tör7.srészvénysesek közé s a mintegy hét 
vékony elnöke: leánvmosolv és asz- hölgyek névsorát a következókhen >en hatása. évvel ezelőtt megszavazott 15,000 frt
szonyok varázsa kell ahhoz, hogy ma | jegyeztük fel; Annyi bizlmas, hogy egészen kio te ilozzáját ulást nem adja meg. A várpie-
valami nagyobb célt elérhessünk.! Asszonyok Bónis Ferencné. Czihnr a meghódított népek nemzeti egyéni- gye törvényhatósági bizottsága a város- 
Ezek minden alvó ideget fel ráznak, j Lászlóim. Dr. Erényi Manóné, From- ságét, meggyilkolta sajátos szellemöket, nak e/en határozatát megsemmisítette 
minden érdeklődést felkeltenek vala-' mer Mónié. Fricdcr Sarolta. Gross- s midőn a császárság megszűnt, a meg- s utasította a várost, hogy a 15,000 
ni^ly nagyobb akció keresztülvitelé*! mann Gáhorne. Glattstein Mónié, hódított népek felszabadultan sem bir- frtnyi törzsrészvény vásárlását eszkö- 
hez. Mily soká húzódott a Kcreskc- Guttinann Mórné’tLuka), Haas Adolf-; ta’c nemzetekké alakulni. zölje. A vármegye ezen határozatát a
(leinti Társulat ügye és csak csiga- ■ né. Dr. Haas Bernátné. Haas Fülöpné. A. művészetet nem sok eredeti felta- város közönsége részéről Lüley Sándor 
léptt-tkkel haladhatott előre, nem volt j Kelner dóssefné. Dr. Kiss Ferencné; látással vitte előre a római nép. De még dr. polgármester megfelebbezte a ke- 
meg irányában a kellő érdeklődés, h Kemence). Klein Gézáné. I)r. Kd- is tőle származik a kupolafedés és a rcskedelemügyi m. kir. miniszterhez ki, a 
És. ime a szombati estével, amióta az nor Somáijé. Landesmann Miksám*, j boltozat. Az építő és szobrászművészet- napokban visszaküldötte az összes ira- 
asszonyokat is harcba vittek az ügyük- Meezner Gyuláné. Móricz Mihálvné. ben műkincseinek javarészét a kiásott tokat azzal, hogy mielőtt ez ügyben ő 
ért,, hatalmas lépéssel rukkollak előre: Cs. Molnár Leona; Polónvi Ignáené, i és Rómába szállított görög műemlékek j döntene, alkalmat akar adni a város 
a Kereskedelmi Társulat nove és jö- Perimutter Sámuelné, Dr. Rosenthal vagy azok drága másolatai teszik. Kol- j közönségének arra, hogy újabb határo- 
vője immár meg van alapítva. Sok Sándorné. Reiehard Lajosné, Reich j tői közül Virgilus Honi erős tanítványa, j zat hozatalával »nem egészen helyes
köszönettel lehetriek ez irányban Lipótné t Lukai. Dr. Rosenherg B ér-; Plautns sem éri utói a görögöket, c-ak j nek látszó* határozatát kircperálja. így 
Sckön Sándor elnöknek, aki valósa- nátné. Reichardt Mérné. Dr. Szepesi Horatius bíjol és emel eredeti erővel., tehát az ügy ismét a képviselőtestület 
gos bravúrral az egész társadalmat Amoldné. Sebőn Sándorné. Szer- j ügyi Alszik ilyeshez kevés volt bennök; elé kerül és igy a fontos vasúti vonal- 
vitto bele a mozgalomba és oly fé- viezky Ödönné (B.-Szerdahelv). Dr. a hajlékonyság és a képzelet. De ahol nak kiépítése Lrt̂ JJt bizonytalan időre 
nyes és nagyszerű bált rendezett. Thuránszkv Zoltánná. Waltér László- i az igazság alapjára álhattak, a régi vagy \ **1ha1asztátott.
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„ , nek ugyan, de minőségre nézve, méj
K Ö Z G A Z D A S Á G .  lgcn sok k«ván»i valót hagynak hátra

mert kevés hízott és megfelelő barom
------- fit szállítal ak a piacra, a mely azonna

* Baromfi-tenyésztésünk Magyaror- is élvezhető volna, s nagyrésze csal 
szágban még igen számos tenyésztési megfelelő jótartás mellett válik izlete; 
és termelési ág hever parlagon, a falattá. Azért a baromfitenyésztés, to 
melynek hazánk áldott termőföldén jástermeléssel és hizlalással egybekap 
egy kis szakértelem és körültekintés csolva igen bő jövedelem forrássá val 
mellett bő jövedelem forrásaivá válhat- hátik gazdáinknak, a melyből nemcsal 
nanak gazdaközönségünknek. Ilyen a élelmét megszerezni, de adóját is meg 
többi közt az igen csekélységnek látszó fizetni képes lesz, ha különösen arr: 
baromfitenyésztés, az evvel kapcsolatos fordít fősulyt: hogy csirkéje, tojása e; 
tojástermelés és baromfihizlalás, — mely hízott kappanja abban az évadban ke 
máris az ország gazdaközönségének te- rüljön a piacra, a mikor azt a legjobl 
kintélyes és több milliókra menő ősz- bán értékesítheti. A nagyobb városol 
szeget jövedelmez. Pedig tény az is, közelében fekvő falvakban a baromfi 
hogy a baromfitenyésztés eddig úgy tenyésztés különösen szép haszonnal jár 
szólván magától fejlődött oly nagy fon- s amely gazdának megfelelő nagy gyű 
tosságuvá, mert sem az állam, sem pe- mölcsös kertje van, az igen okosan te 
dig a társadalom nagyobb felkarolásban szi, ha egy rendszeres baromfitenyész
nem részesítette. Újabb időben a kor- tést rendez be Mindazok, a kik egy 
mány a nagyobb horderejűnek látszó rendszeres baromfitenyésztést lizni akar- 
állattenyésztési ágak mellett, a barom- nak, forduljanak Hreblay Emil állatle- 
fitenyésztés terjesztésére is nagy gon- nyéeztési felügyelőhöz (Főldmivelésíígy; 
dót fordít, mert az eddig elért fényes minisztériumban), a ki készséggel szol
eredmények ékesen bizonyítják, hogy i gái minden e tárgyban szükséges fel- 
mily kedvezők hazánk mezőgazdasági világositásokkal. Azért melegen ajánl 
és egyéb viszonyai a baroinfitenyész- juk gazdáinknak a szépen jövedelmezi! 
tésnek. A kormány főfigyelmét mindé- baromfitenyésztést szives figyelműkbe, 
nekfeleu arra fordítja, hogy az egész ^
országban a legjobb tenyészanyag le . , ,
gyen. A legjobb tenyészanyagnak pc- . "  , , borokat, a melyek tavasa
dig a sok éven át tett tapasztalatok sza a hord° kban pezsegnek, hagyjuk 
szerint a magyar tyuk találtatott, mely n>’ugodtan a,lam mindaddig a míg az 
nemesítés folytán a mi éghajlati viszo- teljesen he nem fejezték. Az
nyainkak legjobban felel meg. A ina- b , ° k a t, °R vást szemugy alatt 
gyár tyuk edzettsége, fürgesége, élei- íar.[fuk s a dugót ne verjük erősen b > 
messége, gyors fejlődése, húsának izle- baneni rsilPan lázim helyezzük
tessége és kielégítő tojóképessége mind !a ,u '' majd a meleg évszak
oly kiváló jó tulajdonságok, melyeket ko^etkf ,k * a P'ncékben is' felmeleg- 
éppen hazai viszonyaink között kűlö- j*zlk a a bor a hordóban ki szo-
nösén meg kell becsülni. A hazai tyuk- kott erjedm,( E ho díjváltozás követ- 
nak ezen felsorolt jó tulajdonságai te- '^z!fben ^yakran t(-‘ny leges lltoerjedés 
szik kívánatossá azt, hogy a jövő te- á11 be’ ^ takran, azonban csupán attól 
nyésztés alapanyaga a most meglevő a bor’ 10*>’ a hi,d<* fol>ta" a
tenyészanyag maradjon. A baromfite-1 bo,;ban f  ̂ zorbeálva volt szénsavat a 
nyésztés nagyobb mértékben való fej- me e£ elszabaditja cs kihajtja, ez idő- 
lesztése céljából a kormány baromfi- fzakot ki;lo"bcn a bo,;ok [eltöltésénél 
mintatenyésztelepeket állít fel az ország ,s éf rcu lehet ,venni- ™tobev és no
különböző helyein. Abaujban és Felső- venberben rendszerint nagyobb meny- 
Zemplénvármegyében már szép fejlő- ny,sé*u bor f ^ s o g e s  a feltöltéshez, 
élésnek indult a tojástermelés és barom tavaszssal, dacara, hogy e két Idő-
fitenyésztés és a felvidéki fürdők nagy- ! /ak )an a P,ncebcn körülbelül egy- 
inennyiségében konz.umálják a piacunkra fürma a hóméioseg. A jelenség oka ab- 
szállitott baromfit. A baromfiak meny- ban reJl,k; 10̂ y novemberben oly bor- 
nyiségre nézve tekintélyes számot tesz- Ia ' an dolgunk, d melV a ,lldeS bet

Itatása következtében kisebb térfogator 
vett fel, mig április és májusban a bo- 
kiterjed. Minél mllyebb a pince s mi
iéi nagyobbak a hordók, annál későb
ben lehet azt észlelni. Legtöbb esetben 
íz utóerjedés csak akkor mutatkozik, 
ia a pince hőfoka 8 — 10° R, ra emel- 
cedett, a mi rendesen júniusban a szőlő 
Virágzásakor szokott beállani. E/. okból 
litték régebben, hogy a két jelenség, 
íz utóerjedés és szőlő virágzás, bizo- 
lyos, összefüggésben áll, egymással, 
lolott az egész csupán a hőmérsék emel- 
<edésére vezethető vissza.

A szerkesztőség üzenete:
Leánynak. Utóbbi nem közölhetü, A verset 

s akkor hozzuk mikor akiuális lesz Kérünk 
/alami téli hangulat verset, ebben tartalm a
sabb és biztosabb, mint a prózában.

Kiadja :
A SZE  R K ESZ  T Ő S É G .
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LANDESM ANN MIKSA És TÁRSA
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a legdivatosabb betű fájókká, 

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N  Y  V  N Y O M  D Á J  A
W EKERLE-TÉR SÁTOR ALJ A"UJHELY DR. SCHÖN h á z

ajánlkozik mindennemű k ö n y v n y o m d á i  n i i i n k n i u i k .  u. m .: hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva), levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

ízléses, hibátlan,gyors, pontos és jutányos árban
kívána tra  iöbb színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

NYOMTATVÁNYOKBÓL
m elyek  itt o lcsób b an  kaphatók , mint bárhol.

£löfizetósro és RirőetéseR Rozlésére a legalRalmasaBB és legoícsóBB lap a

„Felsőmagyarországi H írlap"
5 vármegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Megjelen hetenkint kétszer.

Előfizetési ára: Egy évre 5 irt Félévre 2 frt 50 j >|. Negyedévre 1 frt 25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltéinek

Nyom tatott L a n d e sm a n n  M iksa ós T á rs a  g yo rssajtó ján S á to ra lja -U jh e ly


	05



