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A sajtó hivatása.
Irta: P aldgyi Lajos.

II.
Sárospatak, január 11). \

A hírlapírók között az a téves 
nézet uralkodik, hogy »minél több 
a lap, annál jobb az újságíróknak«. 
A hírlapírók ugyanis úgy véleked
nek, hogy mentül több lap kelet
kezik, annál több hírlapírói állás 
jut üresedésbe, s annál több való
színűséggel kapnak állást, ha va
lamely laptól távozniok kell. Ez 
nagyon rövidlátó felfogás. Mert bi
zonyos határon túl a túltermelés 
a hivatásos hírlapíróknak nem ja
vára, hanem kárára válik.

A túltermelés következtében 
ugyanis a napilapok tetemes része 
folytonos anyagi gondokkal küzd. 
Az ilyen, létezésüket nem a kö
zönség támogatására alapitó, vál
ságokkal küzdő lapok, lehetőleg 
olcsó munkaerőket s igy többnyire 
újoncokat szerződtetnek Minden 
újonnan keletkező lap egész sereg 
fiatal embert, egyetemi hallgatót, 
vagy más itjat, fogad el munka
társnak s képez ki újságíróvá. En
nek következtében néhány év óta 
óriási mérvben szaporodott az új
ságírók száma. Igaz tehát, hogy 
az újságok számának rohamos emel
kedése több teret nyitott a hír
lapíróknak, — de igaz az is, hogy 
a rohamos emelkedéssel párhuza
mosan még rohamosabban szapo
rodott a hirlapirásból élő egyének 
száma is s egyre nehezebbé vált 
az igazán hivatásos hírlapírók hely
zete.

A hívatlan elemek túlságos fel-! 
burjánzásának azonban nemcsak az 
a következménye, hogy a hivatá- i 
sós hiralpirók fentartását megne- j 
hneheziti. Van e visszásságnak mégj 
sok, ennél fontosabb következmé- j 
nye.

A hívatlan erőknek a hírlap-! 
írásba való tömeges bevonása alá-1 
szállítja a lapok szellemi színvona
lát. Gyakran oly emberek Ítélkez
nek a nemzet életébe vágó ügyek
ről, olyanok nyilatkoznak iroda
lomról, tudományról, a kiknek erre 
még kellő hivatottságuk és kép
zettségűk sincs. S oda fejlődnek 
az állapotok, hogy maga a leg
egyszerűbb olvasó is gyakran ész
reveszi, hogy a mit valamely lap 
ir, az nem helyes, nem igaz. A 
hívatlan hírlapírók teljesen meg
ingatják a közönségnek a sajtóba 
vetett bizalmát és hitét. S tönkre 
kell mennie a sajtó tekintélyének, 
ha az olvasó azt veszi észre, hogy 
ő jobban és különb módon tudott 
volna erről vagy arról a dologról 
nyilatkozni s hogy — szerény ol
vasó — tulajdonképen többet tud, 
mint az Írástudó.

A túltermelésből eredő legsu- 
i lyosabb következmény azonban a 
; sajtó erkölcsi színvonalának ha- 
; nyatlása.

A természetes állapot az, hogy 
minden napilap az olvasók lámo- 

| gatásából éljen meg. Ámde a ma
gyar közönség nem képes előfize
téssel, annyi lapot fenntartani, s a 
napilapok fentartása ma — a táv
iroda, telephon, a kifejtett »hír
szolgálat* korában, óriási költsé
geket igényel. Mig azelőtt 3—4000

előfizetős napilap megélhetett, ma 
csak csak némileg versenyképes 
lap legalább két— háromszor eny- 
nyi előfizetőre szorul, hogy kiadá
sait fedezhesse. Minthogy pedig 
a lapok rendkívüli nagy száma mel
lett az anyagilag úgyis kimerült 
magyar közönség ennyi igényt ki- 

| elégíteni nem képes : a napisajtó 
j egyes szervei más utón kényte
lenek anyagi szükségleteik fedezé- 

j séről gondoskodni.
S az anyagi megélhetésért a füg- 

! getlenség esik áldozatul. Hirdető- 
| cégek, bankok, részvénytársasá- 
i gok, takarékpénztárak, más üzleti 
; vállalatok, valamint egyletek és 
: pártok oly hatalmat nyernek, a 
milyennel sohasem bírtak. Külön
böző hírlapi vállalatok csak úgy él
hetnek meg, ha sikerül nekik e 
fenti forrásoktól támaszt és segélyt 
nyerniük. A kiadóhivatalok üzlet
vezetői, hirdetési ügynökei, vállal
kozói sohasem álmodott hatalmat 
nyernek a szerkesztőségek fölött. 
Mig hajdan a lapot a szerkesztő

ség  intézte, ma a kiadóhivatal az 
intéző.

A hírlapírók egyre lényegtele
nebb függelékekké válnak s a hir
detési ügynökök válnak döntő té
nyezőkké. S minél több a lap, an
nál nagyobb a hirdetési ügynökök, 
a kiadóhivatali kereskedők verse
nye. A versenygők csak hogy in- 
nen-onnan anyagi segélyhez jus
sanak, lekötik a lap irányát, szel
lemét, egyre olcsóbb és olcsóbb 

járón. Minél több tehát a napilap, 
annál többet veszt a sajtó függet- 

1 lenségéből s az irói hivatás értéke 
annál mélyebbre sülyed az ügy

nöki hivatás becséhez képest.
Mind e bajok egyszerű gyógy

szere — úgy véli az avatlan ol
vasó — hogy hát szűnjön meg a 
fölösleges lap. Ámde ezt köny- 
nyebb kívánni, mint elérni.

A napisajtó túltermelése és belső 
hanyatlása nem önmagában álló 
jelenség, — hanem más kóros tár
sadalmi tüneteknek folyománya. S 
hasztalan szűnnék meg egyszerre 
minden fölösleges lap, nyomában 
csakhamar a vállalatok újabb özöne 
keletkeznék. Korunkban ugyanis 
rendkívül mérvben hatalmasodott 
el az anyagias szellem, s ezzel 
együtt a kapaszkodási vágy. Min
den téren és minden alkalommal 
nagy számban bukkannak fel az 
egyének, a kik anyagilag »érvé
nyesülni* akarnak, s kik rangot, 
befolyást, vagyont, hatalmat áhí
toznak. De nemcsak egyének, ha
nem egész társadalmi osztályok s 
rétegek is megmozdulnak anyagi 
érvényesülésért törekedve. Ebben 
az egyetemes kapaszkodásban ha
talmas eszköz a sajtó.

S minél több és több »érvénye
sülni* óhajtó erő tolul előtérbe, 
annál kevesebb az olyan, a ki az 

flgazi közérdekért küzdene. Mig 
hajdan a nemzet legjelesebb irói 
Írták a lapokat, még pedig nem
zeti célok szolgálatában, — addig 
később már nem az apostolok, ha
nem a mesterség és kenyérkere
set szerinti toliforgatók foglalták 
el a sajtó jelentékeny részét, — 
most meg már ezeket is fokról- 
fokra háttérbe szorítják a keres- 
kereskedők és ügynökök.

Az anyagias közszellemen, a fé-

T  A  R  C A .
A szimbolizmusról.

— Eredeti kézirat után —

Irta: Reviczky Gyula.

Az emberiség alsó rétege, a nép, 
melynek képzelő ereje akkor is izzó 
maradt, midőn az a felső rétegekben 
már kihűlt, az érzelem és eszme min
den szülöttjét később is a szimbólum 
és allegória ruháiba öltöztette; azért, 
ha a népmesékből valami értelmet aka
runk kiolvasni, előbb meg kell fejtenünk 
a bennük rejlő szimbolizmust. Mert bár- 
mily/önkénycseknek tessenek a nép
mesék, mégsem egészen azok s az em
beri értelem, mint a mitológiák mögött, 
ösztönszerüleg keres mögöttük más je
lentést. Az emberiség ősei, ha ebben a 
spiritista világban szabad ily hasonlat
tal élnem, ügy voltak vele, mint a gon 
dolatolvasók; a természeti jelenségek 
megmagyarázására, világnézetük kifeje
zésére a bennünk lappangó értelem ál
tal vezetve öntudatlanul meglelték a 
megfelelő szimbólumokat, mint Cum- 
bcrland az elrejtett tüt. A görök mito
lógiát vagy a bibliát olvasva cl fogunk 
bámulni ama számtalan etikai és tudó 
mányos igazságon, melyeket szebbnél* 
szebb szimbólumok takarnak. Sőt lát
szik, hogy bizonyos megsejtett, de a 
tiszta öntudatába nem jutott igazságokat,

| például a világ keletkezését az emberi- [ E század legnagyobb pilozófja, Scho- 
ség bűnbeesését sat. Különböző vallások penhauer, precíz kifejezési módjával ho- 
hasonlóan szimbolizálnak. Személyesi-; mályos képzeteknek nevezi az érzel
tették a természeti erőket, a geológia, j meket. Az ember érzelemvilága, kedélye 
fizika, asztronómia tényeit, a lélektani! e szerint nem egyéb, mint a benne élő 
és erkölcsi fogalmakat fölelcvenitették homályos képzetek össszege. Szokott 
s jelképi alakokhoz és történetekhez | gorombaságával aztán konstatálja, hogy 
kötötték. a nőnek azért van több kedélye, mint

Az emberi szívnek alig van rezdülése, j a férfinak, mert kevesebb képzete lesz 
mely a mitológiában nincs jelképezve, tudatossá. Tudósok, mathematikusok,
S akár a görög vallás, akár az ótcsta- i bölcselők, akiknél sokkal több a tiszta,

: mentőm szimbólumaiból le lehet vonni! mint a homályos képzet, rendesen szá*
' az egész etikát. Prometeusz kínja, Akii- ráz emberek. Költőnél is azért használ 
lesz megsebezhető sarka, a Léte bánat- keveset a positiv tudás, a szakismeret, 
oltó vize, Szemeié esete Zeüsszel, Tan- | mert a mennyire fejleszti értelmét, any- 
talusz kínja, Krónosz falánksága, a gi- nyira halványítja fantáziáját, bénítja ér- 
gászok leveretése, Antéusz, Ikarusz, szó- zelmeinek közvetlenségét, lehűti kedé- 
val a görög mitológia csaknem minden j lyének hevét. Végre az ifjúság fogé- 
egyes részlete alkalmas rá, hogy az konyább fantáziájának, szerfzibilisebb 

! emberek Írástudó része az idők végéig kedélyének oka részben szintén abban 
I kizsákmányolja, mint elévülhetetlen keresendő, hogy nála a képzetek még 
j szimbólumokat. S mily megható jclké- j nem tisztultak, hanem zavaros forron- j 
j pék a mi keresztény vallásunkban a jó j gásban vannak mint a must. így va- j 
i és rossz tudásának a faja vagy Bábel gyünk a népekkel is. A mig fejletlenek, j 
tornyának az építése ; a budhaizmusban I több bennünk a hév^a fantázia. Vala- ; 
a nirvána s ellentéte, a szanzára! * mint a földön annál gyérebbek, hitvá- 

Mind e szimbólumok hivatása volt nyabbak a virágok, mentül kihiiltebb!
'  ellenállhatatlan varázszsal hatni a kép- talajban nőnek: úgy az emberi beszéd j 
| zclemre ott. ahol az értelem még nem virágai, a trópusok is az érzelem hűié-! 
bontakozott ki a káoszból s még nem ! sével és az értelem tisztulásával egyre 
kezdte meg tudatos működését. Mikor ritkulnak, halványodnak, 

í még haszontalanság lett volna psziko- Valamikor minden mint költészet nyi- j 
lógiai fejtegetést Írni, hogy aki erején ' latkozott az emberiségnél: ujvallás, a 
felüli küzdelmet vív, menthetetlenül el-1 tudomány, a világnézet, az erkölcsi 
bukik: akkor a titánok leveretése való-1 fogalmak. Fantáziája oly buján termetté | 
ság volt, nem pusztán szimbóluma az a trópusokat, jelképeket, allegóriákat.! 
emberi hatalom gyüngeségénck a ter- mint a teremtés forró lehétül égő föld j
mészeti erővel szemben._____________ í az állat- és növényvilágot. Ma már, I

” Lnpunk -I- oldal.

sajnos, az a jelszó kezd divatba jönni, 
hogy a poézis i§ tudomány, hogy a ki 
leírja a delirium tremenst, tegyen túl 
az orvosi szakkönyveken; hogy a köl
tőnek nem szabad megelégednie az ál
talános, örök emberi nagy vonásokkal, 
hanem érteni kell a törvényparagrafusok 
magyarázatához is. A világ nagyot for
dult s azt látszik mondani: Ha az em
beriség tudatlan, sötét napjaiban minden 
költészet volt, most, e felvilágosodott, 
előrehaladt korban legyen minden tu
domány.

Világos, hogy itt a szimbolizmus se 
játszhalik valami nagy szerepet. Lcgma- 
kacsabbul még az álmos könyvekben 
és a virágnyelvekben tartja fen magát; 
a nyelvből azonban kezd kiveszni. Ter
mészetesen kivételt képez a vallás, mely 
a nagy tömeg (kedélyesen szólván, szim
bolizmus nélkül nem is képzelhető s 
szertartársai, külsőségei merő jelképek
ből állanak. Sőt egyik vallás szimboli
zálja a mást. Az ó-szövetség sok te
kintetben élőképe az uj-szövetségnek. 
így Mózes jelképezi Jézust, Melkizedek 
áldozata a megváltást, a frigyláda az 
oltási szentséget sat. Szimbolikusak a 
keresztény vallás szertartásai s minden
nemű segédeszközei. A kakas a tem
plomokon azt jelenti, hogy éberek le
gyünk s vigyázzunk, hogy kisértetbe 
ne essünk, az óra a világi dolgok mú
landóságaira figyelmeztet, a tümjénfüst 
az égbe szálló hálát és istenes gondo
latokat, a karika gyűrű a házasság fel- 
bonthatatlanságát jelképezi sat.

A keresztény vallás megalapítója,
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ketlen érvényesülési vágyon kívül 
különben még; más oka is van a 
hanyatlásnak. Ez ok: a kor ipari 
és műszaki fejlődése. A gépipar 
lellendűlése óriási nyomda-vállala
tokat hozott létre s ezek csak- 
hogy gépeiket foglalkoztassák — 
minden szellemi irány és eszmei 
cél nélkül — hírlapokat alapítanak. 
Mert a gépnek működnie kell s 
ha nincs munka, mindenáron mun
kát kell keresni a szörnynek. Ez
zel egyidejűleg maga a hirlapirás 
is egyre gépiesebb foglalkozássá 
vált. A cikkek, tanulmányok, a 
szellemi irányításra törekvő mun
kák háttérbe szorultak : a gépies 
hírszolgálat mellett.

S ha ez igy tovább halad, a 
napisajtó nem lesz más, mint az 
ipar és kereskedelem egyesülése.

De ezzé nem szabad válnia. Mert 
a sajtó a magyar nemzet szellemi 
őre, nemzeti ügyünk legfőbb har
cosa s kívánjuk, hogy igazán az 
maradjon.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Városi közgyűlés. A* elmúlt keddre 
hirdetett városi képviselőtestületi ülést
— a Dókus és Grosse temetés végett
— szerdán délutánra halasztották el. 
Lapunk zártakor vette kezdetét a sryil
lés, a melyről következő számunkban 
referálunk.

x  Az Uj szinház, Lapzártakor érte
sülünk arról, hogy a város szerdai köz
gyűlése a teljesen uj szinház építését 
nagy szótöbbséggel elhatározta. Az 
építkezést tavaszszal megkezdik, őszre 
tehát a városnak uj színháza lesz.

x  Kereseti adó törlése. Egyik pénz- 
ügyigazgatóság jelentése alapján kije
lentette a pénzügyminiszter, hogy a 
községekre és városokra a boritaladó 
és a husfogyasztási adó beszedési jogá
nak bérbevétele után az 1899—1901. 
évekre kivetett harmadik osztályú ke
reseti adó múlt évi július elsejétől, 
vagyis az 1899. VI. t. c. életbelépésé
nek napjától kezdve és a most idézett 
törvénycikkben foglaltakra való tekin
tettel hivatalból törlendő.

x  A vármegye fegyelmi választ
mánya Bencsik István bodrogközi főszol
gabírót, akit a belügyminiszter állásától 
felfüggesztett, száznégy korona pénz- 
büntetésre ítélte s hivatalába vissza
helyezte.

H Í R E K .

Szomorú nap.
Sátoralja-Ujhely, január 24.

Szomorú, fekete nap volt az elmúlt 
kedden. Gyász, temetés, halotti beszéd, 
kisirt vörös szemek. Harangzúgás min- 
dentclé a levegőben. Az elmúlás keserű 
sivár árnyéka borult a farsang fényes 

I levegőjébe. Egy tisztes és hosszú életet 
‘átélt öreg urat, meg egy fiatal barátot 
zártunk koporsóba és kisértük ki utolsó 

' földi utjokra.
pBokus József |

volt az egyik halottunk. Itt született,
| ebben a vármegyében, ebben a város- 
| bán fejtett ki példás munkásságot egy 
hosszú boldog élet során. 1819. július 
9-én született Sátoraljaújhelyben. Ta
nulmányait itt kezdte a piaristáknál,

■ majd Sárospatakon folytatta, ahol a 
jogot végezte. Később ügyvédi vizsgát 

| tett, miközben Nydri\ Pálnál és Dókus 
Lászlónál volt patvarista. 1811-ben lett 

j Zemplénvármcgye aljegyzője, később a 
! terebesi kerület szolgabirája. Az abszo- 
! lutizmus idejében gazdálkodással, kü- 
, Ionos kedvteléssel a szőlőműveléssel 
; foglalkozott. Nemsokára ezután a vár
megyei törvényszéknél bírói tisztet vi- 

j selt, ahol őt bízták meg az elnökség 
vezetésével. 18G7-ben mikor a balközép 

i alakult, itt buzgólkodott a helybeli bal- 
j közép-párt megalakításán. 1872-ben vá
lasztották meg alispánnak, 1875-ben' 

i pedig főispán lett. Ezt a hivatalt hét j 
évig viselte, amikor megkapta a Lipót-: 
rend lovagkercsztjét. 1882 ben teljesen 
visszavonult a közpályáról és régi pasz- 
sziójának a szőlőművelésnek éli, amikor! 
pedig ezen munkájában a pusztító phy-j 
loxera megzavarta, egészen el volt ke- j 
seredve. Ez időben lett a »Sátoralja- 
újhelyi takarékpénztár« elnök-igazga
tója, — amelynek 1864-óta alapitó igaz
gatója és a múlt esztendőtől — amikor 
elnöki tisztéről leköszönt — halála nap
jáig igazgatósági tagja volt.

Egy példás kötelességtudással, tisz
tasággal és becsületesseggel megfu
tott fényes pályának útját vázoltuk ez
zel a rövid életrajzzal. Ennek az érté
kes életnek nagyszerű epilogjaként ked
den délután helyezték örök nyugalomra 
a 81 évet élt Dókus Józsefet. Délután 
két órakor kezdődött a szomóru szer
tartás, de már jóval előbb megtelt a 
Dókus-ház udvara. A Korona-utca 
tele volt a részvétközönség óriási nagy 
tömegével. Ott volt nemcsak a város, 
hanem a vármegye közönségének színe-1 
java, a vármegyei és városi tisztikar, i 
élükön Molnár István főispánnal és Szé
kely Elek polgármesterrel, iskolák, egy

letek, takarékpénztárak, intézetek, a 
sárospataki jogakadémia és tanítóké- 

1 pezde, szóval a varmegye egész társa
dalmának részvétele mellett kisérték az 
elhunytat utojsó földi útjára. A gyász- 
szertartás pontban két órakor kezdő
dött. A koporsó körül — a melyet 
egy koszorutenger borított el — a gyá
szoló Dókus. Bernáth és Meczner csa
ládok tagjai voltak. Fejes István remegő 
hangon mondott nagyszerű búcsú be
szédet, melynek hatása mélyen meg
indította a gyászoló közönséget. A be
széd elhangzása után a nehéz ércko
porsót a Kegyelet négyfogatu üveges 
diszhintajára tették és a temetési me
net beláthatatlan óriási sora a Korona
utcán — Széchenyi-uton és Kossuth 
Lajos utcán végig vonult ki az ev. ref. 
temetőbe, a hol elhantolták a köztisz
teletben élt öreg urat, a ki itt szüle
tett, itt élt, itt fáradozott és itt tért 
örök nyugalomra.

A részvét-telegrammok ösmerősök- 
tői, barátok egész seregétől egymásután 
érkeznek három nap óta a gyászoló 
családhoz. Széli Kálmán miniszterelnök 
és Darányi földművelésügyi miniszter 
elsők közt siettek részvétüket kifejezni.

A család a gyászesetről a következő 
jelentést adta k i:

Dókus Gyula, neje: hadusfalvi Spil- 
lenberg Sophie; Dókus Ernő, neje: 
kis csoltói Ragályi Ilona, Dókus László, 
neje: kis-sebessy l'ayzsoss Anna; ber- 
nátfalvi Bernáth Elemér, fiai: Aladár, 
neje; deteki és tengcrfalvi Meczner Sa
rolta, fiók: Gyula; Béla; özv. Kovács 
Károlyné, Dókus Zsuzsanna megtört 
megtört szívvel jelentik, felejthetetlen 
atyjok, apósuk, nagyatyjok, szépapja 
és testvérének csabacsüdi Dókus József 
Zemplén-vármegye nyugalmazott főis
pánja, kir. tanácsos, a Lipótrend lovag- 
kereszt tulajdonosának stb. élete 81-ik 
évében Sátoralja-Ujhelyben 1900. évi 
január hó 21-én délután 6 órakor tör
tént gyászos elhunytát. A megboldo
gult földi maradványai 1900. évi január 
hó 23 án délután 2 órakor fognak az 
ev. ref egyház széttartása szerint Sátor
alja-Ujhelyben örök nyugalomra helyez
tetni. Sátoralja-Ujhely, 1900. jan. 2lén. 
Legyen nyugalma oly boldog, minő 
példás volt élete!

*
| Grosse ötlön |

Egy sudár, életerős jegenyét derék-1 
ben tört ketté a halál csontos keze. 
Egy fiatal harmincéves ifju-ember, aki 
alig pár hete még vidáman, teli élet
erővel élt köztünk, ma már hat láb 
mélyen fekszik a fekete földben . . . 
Miért hogy az elmúlás sötét árnyéka 
alatt meghúzódva kell elbucsuztatnunk 
az elköltözött »jó Ödön«-t, akinél hi-

Jézus is folyvást jelképekben beszélt. 
Isten fiának, a világ világosságának 
hirdette magát, szebbnél-szebb para
bolákban érzékitett meg egyes psziko- 
lógiai igazságokat; azt mondta tanítvá
nyainak és üldözőinek: Ti e világból 
valók vagytok; én nem vagyok e világ
ból való. A végítéletről, Jeruzsálem 
pusztulásáról, tanainak győzelméről és 
elterjedéséről, keserves kínhaláláról 
mondott látszólagos jövendölései er
kölcsi meggyőződésének szimbolikus 
kifejezése, mely ha más alakban is, 
mindenha nyilatkozott kiváló szellemek
nél, teszem nagy költőknél mint lát
noki tehetség, mely előre látja a hal
hatatlanságot. Jézus összes tanainak 
egyik legszebb része, az úgynevezett 
nyolc boldogság szintén képletesen ad 
elő lélek- és erkölcstan! igazságokat. 
Boldogok a szelídek, mert ők bírják a 
földet, annyit jelent, hogy a szelíd em
ber az egész világgal békében él. Bol
dogok a tiszta szívüek, mert ők meg
látják az istent, azt teszi, hogy a tiszta 
szívű nem fordítja elméjét sem a bún, 
sem a rosszalás felé, hanem a jóság 
és népies — maga az isten — képe 
tölti be lelkét. I Végre a »boldogok a 
kik üldözést szenvednek az igazságért* 
jelenti a vértanúk üdvösségét, azt a 
lelki kéjt, melyet a nagy eszmékért 
viselt szenvedések okoznak.

Minthogy az érzelem az eszme fór 
rongása, annál nagyobbnak kell lennie 
a teljes tudatosságra nem jutott eszmé
llek, mennél hatalmasabb érzelem, mé

lyebb kedély alakjában nyilatkozik. Bi-1 
zonyitja ezt Jézus is, úgyszintén az ó-1 
szövetség legmélyebb ingéniuma : Jób. i 
Vauvenargues mondása, mely túléltei 
szótárait: Les grands pensée vieunent 
du coeur, szintén kifejezése annak, hogy í 
ahol nem voltak nagy homályos kép-1 
zctek, (mély és gazdag kedély) ottj 
nagy tiszta képzetek sem alakulhatnak. ' 
De ott sem, ahol a jelképek nem össze
illők a fogalommal, a melyre vonatkoz
nak. így a bibliában az apokalipszis 
gyakran homályos és érthetetlen, mert 
a sokfélekép magyarázható szimbólumai 
mögött rejlő eszmét nem lehet tisztán 
kivenni; nem tud benne eligazodni még 
Hcrder sem, aki a Vöm geiste dér 

; hebraischen poesie cimé nagyérdekü 
munkájában ugyancsak sok távoli össze 

j köttetést mutatott ki a szimbólum és a 
jelzett eszme közt. Ebben a homályos, I 
zavarosapokalisztikus költészetben,mely
ben már az ószövetségi próféták is tün
dökölnek, legföllcb a céhbeli kommen
tátorok lelik gyönyörűségüket; ezek 
mindig tudnak kisütni oly dolgokat, a 
mikről a költő nem is álmodott.

A szimbólumoknak, hogy a jelzett 
fogalmat jól kifejezzék, egyszerűeknek 
és világosaknak kell lenniök, olyanok, 
melyek az érzékitendő tárgygyal vagy 
eszm ível benső rokonságban állanak. 
Azért, mint Heine mondja, az a leg
nagyobb művész, aki a legkevesebb és 
legegyszerűbb szimbólumokkal a legtöbb 
és legjelentősebb dolgokat képes kife
jezni. A Csongor és Tünde szimboliz

musa épen azért érthető oly nehezen, 
mert túlságosan absztrakt és kompli
kált. Hogy a sok közül csak egyet em
lítsek, nem értjük, mért szalad Tünde 
tovább, ha tudja, hogy Csongorja kö
veti s lábnyomai után a nélkül is fel 
fogja találni. Madách se használja az 
Ember tragédiájában mindenütt a helyes 
és megfelelő szimbólumokat s a mű j 
vége valóságos apokaliptikus sötétségbe ; 
vesz. Mily érihető, világos, átlátszó | 
ehez képest Shakespcarcnél a Szent-! 
ivánéji álom jelképes világa! Az egy
mást kergető két szerelmes párban föl- 

! ismerjük az élet amaz igazságát, hogy 
gyakran épen annak nem kellünk, akit 
szeretünk s az veti magát utánunk, akit 
mi nem szívelünk. Titánia elvakultságát, 
melylyel a szamárrá változott Zuboly | 
füleit simogatja, fejét ölelgeti s orditá-. 
sál a szférák zenéjének hiszi, nem az 
a vakság-e, melylyel szivlángja tárgyá
val szemben minden szerelmes meg van 
verve! Hogy magyar példát is idézzek, 
ott van szimbolikus költészetünk leg
szebb virága, nehány versszakban egész j 
apokalipszis, csakhogy ennél világosabb: 
a Vén cigány Vörösmartytól. Vagy 
hogy felhozzak egy példát Aranytól is, 
a kihez, ő lévén a mi Goethénk, ha 
művészetről van szó, mindig sikerrel 
lehet folyamodni : ott vannak a Nagy-. 
i lai cigányok, c kétségbeesett kacaj j 
(iicső szabadságharcunkon.

' Folytatjuk.

vebb, igazabb barátot keveset találunk a 
földön? . . Kigondolta volna, hogy ma 
a haláláról fogunk Írni ezeken a hasá
bokon — ahol nemrég üdvözöltük őt 
mint új magyar honpolgárt, aki lengyel
ből jött ide hozzánk, megszeretett ben
nünket, ahogy egy derék, jó szivii len
gyel megszeretni képes a magyart. Itt 
úttörője lett a szőlő újratelepítésének, 
közgazdasági missziót teljesített és min
den komoly munkája mellett az ő édes, 
majdnem nőiesen finom leikével egész 
a gyökérig nőtt a szivünkbe; velünk 
élt, velünk gondolkodott. Együtt érzett, 
együtt sirt és együtt vigadott a ma
gyarral. Alig egy-két hónapja a szüreti 
lakomáján tört magyarsággal öntötte ki 
a szivét, hogy ő sohasem kívánkozik 
el tőlünk. No hát úgy is lett : de minő 
hamar teljesedett be a kívánsága — 
itt maradt örökre. Meghűlt egy vadá
szaton és rövid szenvedés után meghalt. 
Utolsó kívánsága volt, hogy az uj ha
zájában temessék el . . . Most már leásva 
a fekete földbe, csendesen, hideg, osz
lásnak induló, fiatal, nemsokára porladó 
testtel beleolvad majd lassankint a ma
gyar földbe — amelyet annyira sze
retett . . .

Temetése mélyen megható volt. A 
halottas ház négy óra körül megtelt 
óriási számú gyászoló közönséggel, sok 
jóbaráttal. Boo'r Jenő lelkész megható 
búcsúbeszéde után a dalárda gyászdalt 
énekelt azután a gyászmenet a Kazin- 
czy-utcán — Wekerle téren — • Széche- 
nyi-uton és Kossuth Lajos utcán végig 
vonult ki az ev. ref. temetőbe. A ko
szorús kocsin a rokonság és barátok 
koszorúi. A menet előtt az elhunyt 
kedvence »Károly« húzta bánatosan az 
ő legkedvesebb két nótáját és a lengyel 
hymnuszt.

A koporsó után a rokonság és a jó 
barátok gyászoló csapata haladt. Este
ledett már mire a halottas menet a te
metőbe ért, lassan szitált a hó és fe
hér tenger ömlött el a levegőben, hogy 
a megható gyász feketeségét elborítsa 
könnyező szemünk elől és az első éj
szakára fehér takaróval vonja be az 
»jó Ödön* új fekete ágyát . . .  bp.

A gyászról a család a következő je
lentést adta k i:

Grosse Ödönné született Voss Flóra 
és gyermekei Ö lön és Irén, id. Grosse 
Gyula és neje Klug Vilma, gyermekei 
és számos rokonok nevében is mély 
fájdalommal jelentik szeretett férjének, 
illetve atyjuk, gyermekük, testvérnek 
és rokonnak Grosse Ödönnek szőlőbir
tokos, cs. és kir. vadászhadnagy folyó 
hó 21-én délelőtti 9 órakor hosszas 
szenvedés után életének Al ik évében 
és boldog házasságának 4 ik évében 
történt elhunytát. A megboldogult földi 
maradványai január hó 23-án délután 
3 órakor fognak a helybeli ref. teme
tőben örök nyugalomra tétetni. Sátor
alja-Ujhely, 1900. január 21-én. Áldás 
és béke poraira.

— Főúri vadázat. Gróf Zichy Jakab 
orsz. képviselő és nagybirtokos sikerült 
vadászatot rendezett bodókő-váraljai 
uradalmában. A házigazdán kivűl részt 
vettek a vadászaton: Bessenyey Béla 
törvényszéki biró Kassáról; Brezsányi 
nyug. őrnagy Nagy-Idáról; báró Fischer 
Lajos Gálszécsről; gróf Hardenberg Ala
dár S.-A.-Ujhelyről ; gróf Pálffy László 
Göncről; gróf l’ongrácz Ferenc Kas
sáról ; Scmsey László képviselő Sem- 
séről; báró Schell Gyula Nagy Idáról. 
— A vadászatnak a legszebb idő ked
vezett. Terítékre került 109 nyúl, 7 
róka és 1 vaddisznó.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügy- 
miniszter Olcsváry Ernő helybeli lakost 
a helybeli kir. pénzüzyigazgatósághoz 
állami végrehajtóvá kinevezte.

— Házasság- lsépy Zoltán király-hel- 
meczi szolgablró c hó 30-án Király- 
Hclmeczen esküszik örök hűséget Ma- 
rossy Irénke kisasszonynak, dr. Marossy 
Antal és neje Hatvány Katalin leá
nyának.

— Visnyey Zoltán mikóházai kör
jegyző e hó 23 án kedden Sátoraljaúj
helyben vezette oltárhoz Dobos csen-

I dőrszázados leányát Ilonát.
— A sátoralja újhelyi városi Kaszinó 

e hó 28-án Vasárnap d. u. 2 órakor 
Mattyasovszky Kálmán alelnök elnök-

i lete mellett saját helyiségében rendes 
iévi közgyűlést tart. A közgyűlés tár-



gyai: Jelentés az 1899. évről. A múlt nem honiokolják. A panaszok odúira- kezek rendezik rendszerint nem kelte- virradtig improvizált paradicsomból, 
évi pénztári számadás megvizsgálása és 1 nyúlnak, hogy a rendőrség kímélet nél-; nek a szemlélőben olyan esztétikus be- A lányos mamák azonban leánykáik- 
a felmentvény megadasa. A költségve- kül bírságolja meg azon háztulajdono nyomást, mint kelt a szép hely a maga kai egyetemben egy nagy vigasztalást
tés megállapítása. Kaszinói jegyző va- sokat, a kik a há'ak elejét nem tart- i természetességében utcasor nélkül. Vá* menthetnek ebből a már tradíciókkal
lasztása. Esetleges indítványok. jak olyan karban, hogy a járó-kelők rosrendező zsenikben Budapesten is rendelkező estélyből. Ahol ennyi bősz

— A »Sátoraljaújhelyi Dalárdádnak veszély nélkül közlekedhessenek. Kü mindmostanig nagy volt a hiány, a kis táncos gyűlik egybe, ott minden elő-
ez évi közgyűlése Sptllenberg Barna lönösen veszélyes a gyalog járó azon vidéki várostól méltán beérem tehát, ha zetes lámpaláz és étvágytalanság nélkül
elnöklete mellett e ho 28-án Vasárnap házak előtt, a hol a járdát a tisztítás; olyan főutcája van mint Ujhelynck, jelenhet meg az is — in corpore —
d. u. 2 órakor a vármegyeháza nagy- L'lőtt vízzel öntik, a mely odafagy és mely .» strato-vulkán lankáján szépen aki rekord dolgában Gyurkovicsné ő  
termében fog megtartatni, amelyre az homokkal fel nem hintik. A legtöbb j van vonalozva, üzleteivel, kereskedel* Nagysaga előtt jár.
egyesület pártoló és működő tagjai ház előtt azonban a járda egyáltalán j mévcl és forgalmával pedig a »várost* Csekélységem is búr hősiességgel
tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés nincs letisztítva. ; méltó módon reprezentálja. Építészeti küzdött, de néhány erődítményt egy
tárgyai: Jelentés az egyesület múlt évi j — Katholikus autonómiai kongresz- műremeket persze hiába keresünk, va- pillanatra sem sikerült elfoglalnia. Egy 
működéséről. A múlt évi számadások szus. A magyarországi katholikus autó-! lamint gazdagságot hirdető egyéb dől- pár édes szép asszonynyal és lánynyal 
megvizsgálása. Az egylet tisztikarának I nomiát szervező kongresszus e hó 81 -én: gohat sem. A szép históriai múltú vár- bármennyire óhajtottam, — nem tán- 
és Választmányának megválasztása. Eset- ül össze, hogy tárgyalás alá vegye a j megye ezer esztendeig várt amíg a coltam, amit, mint az elmúlt szép es- 
leges indítványok. huszonhetes bizottság tervezetét a ki-1 maga egyetemében magyar művésznek tély egyetlen sajnálatos incidensét cm-

— Thury Zoltán lapja A mióta a I sebbségi tervezettel együtt. A kongresz- munkát adott, pedig mennyi festmény-j litek meg.
»Fővárosi Lapok* szerkesztését Thury szust megelőző napra, január 30-ra Sza- j nek és szobornak való téma kerülne Fráter Zsigmond.
Zoltán vette a gondjaiba, újra azt kapja P;,|y  Gyula gróf másodelnök általános | ki ebből a gazdag históriából!  ̂ j A hölgyek névsorát térszüke miatt
ebben az újságban a publikum, a mi értekezletre hívta össze a kongresszusi I)c ki tehet róla, hogy ez idő sze- jövő számunkban közöljük,
igazan értékes és szép. A lap első so-1 tagokat. A püspöki kar pedig c hó fint még a »magyar« város csak nagy-j
rától az utolsóig modern szellemben j 29 én tartja meg az autonómia tárgya- jamak nevét viselo bádog táblákat he-j v  par8anflj naptár. Az 1900. év
van megirva. Külseje formás s az ára Ami közös tanácsokozását. A kongresz- ‘>’ez c> utcain ugyanakkor, ami vor a farsangján a »Városi Színház *-bán meg -
tizenkét forint helyett csak -  tizen-j szus 1897. november 13 án napoltatok szinte sok gazdasági bajjal küzdő »olasz*= i tartandó táncvigalmak sorrendje a kö-
hat korona egy esztendőre. Igazmon- el arra az időre, mig az akkor kon- szobrokat állít? Ennek az okait kutatni vetkeiö.
elás az egész vonalon, ez a szerkesz- struált huszonhetes bizottság jelentésé- azo”“a" k,n nemcsak egy báli medi-, február 1>én A Városi Kaszinó bálja
tőség álláspontja s a ki szereti a tisz- vei elkészül. Ez pedig 1899. tavaszán tációbol, de a farsang rovatból is. | , 3 * Az Ipartestület bálja
tán megvilágított helyzeteket a zavaros hészült el, az autonómiai tervezettel és A szép kultuszát tehat Ujhelybcn a > 4 , Az általános hivatalszolga-
társadalmi, irodalmi és művészeti kér- és jelentésével. Zemplén-mcgyéből a nők végzik és pedig igazi h.vatottság- személyzet bálja
désekben, annak kedves olvasmánya a kongresszuson részt vesznek: Mailath Rab Mert az intencurok határozottan , l7 , A gyártelepi dal-, zene-és
kell, hogy legyen a »Fővárosi Lapaki. József gróf, mint a sátoralja-ujhclyi és jobban festenek az exterieurnél. A fino- önképző kör nagy álarcos
(Kiadóhivatala és szerkesztősége Buda- Viczmándy Ödön mint a homonnai múlt női ízlés megnyilatkozását látom bálja .
pesten, V. Hold-utca 15. sz. alatt van. (felső zempléni) választókerület képvi a magánlakások elrendezésében, ame- , 21 » Az ifjúság koncerttel egy
Mutatványszamokat kívánatra szívesen selő. 'yehben legfeljebb az olaj nyomatú vagy bekötött bálja.
küld \ — Sárospataki protestáns nö-egylet. más színes utánzatu képek rínak le an-

« linhom(i ................ Uimu , Bn„ Csendben, minden zaj nélkül történt nak a tanulságául, hogy a lakás b é ré n --------: .
Kunhegyi szintarsulata Munkácson. jlogv nrotestáns nőezvletct ala- dezőj ének szebb és »jobb beállításút 1 7 ^ 7 ^Az a szintársuiat, a mely tőlünk ke h°gy ^P'otestans noegyieict aia J ólméiél^n mint KÖZGAZDASÁG

rült Munkácsra és abban a kitüntetés- >“totUk Sárospatak városának asszo- U  pek fo  „gnak nW|S etaééb , «  t
, , .... , r 1 • 1 '1 „ -i, nyai, hogy a munkás szeretet gyakor- akiknek kepeit arra méltatja, nogy ott ____
ben részesült, hogy a felvidék egyik . . , • . /. nrotestáns anya- honának mindenképen illetéktelen inti- M
fontos kultu rbástyájat, a munkácsi uj szentct;vb£z * érdekeit .Tanár 14-ikén musa legyen. Tcmparamentumuk és in- , Ne hány SZÓ a takarmány terme- 
szinházat ünnepélyesen megnyithatta t --rt(r>nt n ' a szervezkedés az ev. ref. telligcnciájuknakmegnyilatkozásai a szép 6̂8rÖh A háromnyomásu gazdálkodási 
változó sikerrel működik ottan mint- ^nviskói 1 cg-vik tantermében a hol sikerű műkedvelői előadások, amelyek rentiszer mindinkább szükebb térre 
egy két hónapja Eleinte hidegen fo- csak l̂em teJ J  számban jelent meg, után nem csodálom, ha az itt járó szin- szorul; felváltja helyét a vetés váltó, 
gadták a Kunhegyi társulatát, most . . . (j Drotcstans - Bálint társulatokkal szemben követelő közön- átalakítja az egész gazdaságot,
azonban már megszokták valahogyan /fe ík é L  elnöklete alatt folyt le sé.Rgé alakul a sok ügyes amatcur. És Gabonanemüek kapás növényekkel, hü- 
egymást társulat és közönség. Dicsé- ^  a]akuló gyűlés a mely elnöknek Dr. habár kiterjeszkedhetnék másfelé is, veresekkel, ipari és kereskedelmi nö- 
retére legyen modva Munkács kultur- j_£c z a y  Lászlóné szül. Mezőssy Sára szóljunk csak hozzá vidéki városaink vényekkel s takarmányfélével felváltva
életének és hazafiasságának — hogy a q alelnokneV • Búz a  Tánosnét j legkényesebb kérdéséhez, a »punctum termeltetnek, ez a kép tárul elénk ma
közönség Kunhégyi társulatában, amely- • a á 0s f  i d ő n e k  Dr ! saliens.-hez. 1 a legtöbb gazdaságban. A növény-
lyel nem volt megelégedve most mégis Laj0.snét í Dénstárnoknak: ‘ Dr! A társadalmi élet megnyilatkozásá- termelés ezen változatossága maga után
a magyar közművelődéinek, a magyar Ltv innét választatta mez nak kusza szálai nem nehány kacsóban ^°nja természetesen az állattenyésztés
nyelv művelőinek egy nem erős de T Ü d dJL (>r I találják-e meg kibogozójukat és a tár- felkarolását is oly módon, hogy állat-
buzgó és lelkes csapatját melegebb pár- — 48-as honvedek balja. L/ a far- sadaJ|om ama,gáló erőit nem ezek a kis Jamk számát nemcsak a rendelkeze-
tolásban részesíti. Ugyannyira, hogy a sangi esemény kívül esik Lat nevűi her- ke/ck jntiitjak-e meg? sünkre álló rét- és legelőterülethez
színigazgató a már két hónapos idény- ccg birodalmi szféráján. L hó 28-án ^ k- tud- ilogv a n:ost |cfolvó evő- szaójuk, hanem ahhoz, hogy a mester
nek egy hónappal való meghosszabbi- Szombaton egy valóságos nemzeti szín- ,ucióban mi,’y feladatok várnak az or- sé£es takarmányféléket vagyis a szántó-
tásáért folyamodott a városhoz. A szin- játék tere lesz a munkácsi Lsiiiag-szai- g számos rétegű középső osztályára földön termesztett takarmánynövényeket 
ügyi bizottság a kért egy hónapot nem, loila nagyterme. Ott ahol ezer észtén- ^  „űzheti kedvtelés nélkül az mily mennyiségben állíthatjuk elő ha-
de 15 napot engedélyezett, ilyképp dovd ezelőtt honfoglaló Árpád hada' . „ j alkalmatosságokat, amikor “ ónnal.
Kunhegyi február hó 15 ig marad Mun- ütöttek tábort, abban a szállodában, ^é|cthlv,.‘tasukbó| folyón egymásra A takarmánytermelés mikéntje egy
kácson. Ezzel az ottani színházi szezon ahonnan egy bátoi es lelkes honleány utajtak tanc és zene mellett meo-isme- ‘8en fontos kérdés tehát a gazdaságban 
teljes harmadfél hónapot tesz. És ez is 48-as foglyoknak napi eledelt esem- ^  eo.ym ast. cbb5j a ba|j ismeretség- annyival is inkább, mert annak hely te - 
egy nyomatékos bizonyíték a mellett, j pészett be a munkácsi várba: 48 as böl ak,ás‘hozó frigy kell hogy fakadjon, len keresztülvitele kiszámithatlan kárt 
hogy egynéhány felvidéki városnak mi- honvedek gyűlnek egybe es bált rcn- ^  scmmi türelmet|enség és idegesség, okozhat. /
nél előbb meg kell teremteni az »Észak- deznek. Mintha a hadak útja után víg mert a história az élet idővel bőven Mint a legtöbb kultúrnövénynél, úgy 
keleti Színi Szövetkezet«-et. Munkács toborzo mellett tábortűz melegétől he- rcnacikczik ideiee-vzem azonban hot»v a takarmányféléknél is első és fődolog 
mellett Sátoralja Ujhely — a hol ez j vitett harcos szivek mulatós kedvét a szcretkezés már^ megkezdődött bár- a termelés sikeréhez megfelelő talaj és 
ősszel már egy teljesen újonnan épült ereznem ki ebből az ideából. Letűnt m-| dacosnak lássék is a legény, fé- ckma megválasztása. A különféle takar- 
színházban vetnek melegágyat a ma- dicsőség után — most ülnek tort, —- |^nknek bátortalannak a lány. ' mányfélék ez iránti igénye különböző ; 
gyár kultura virágoztatására — igényli jóval 50 esztendő után -- a podhermgi Sátoraljaújhelyben élni jó! Mert en- vannak oly növények, melyek a szára- 
a teljes három hónapos színházi szezont, ütközetben elesett honvedekéit. A jo- a bohém városkának meg van a zabó talajban ép úgy képesek diszleni, 
ehhez a két városhoz meg más két-há védelemmel az ütközet terére szánt maga derü,t és bohémektől kölcsönzött mint a nyirkosabb talajban, s viszont 
rom város akarata és őszre teljesen meg- emlékmű alapjai lógjak gyaiapitani. életfelfogása. »Szegények vagyunk de olyanok is, melyek vagy csak a szára-
alakulhat a szövetkezet. A felvetett sző- A sjvár hangulatokkal telitett korban élünk* mondják a bohémek és az ^ób , vagy csak a nedvesebb talajon 
vetkezetnek védelmére siet majd a kor- is bizton siker fogja koronázni a jo öreg ujhc]yjek egyaránt. És éppen az a bo- képesek jó termést szolgáltatni. így pl. 
mány, a városok, Sátoralja-Ujhely nyo- katonák mulatós kedvet, nem szabad hém vonása tcszi ‘e|öttcm kedvessé e ha a legismertebb két takarmányt a ló
mán, a hol aránylagos subvcncióban ennek másként lenni. városkát. Olyan, mint a pályáján elin- herét és lucernát vesszük megfigyelésre,
kívánják részesíteni a színészetet. Ily- - - dúló bohém legtöbbje. Sokat ígérő, öt- tapasztalni fogjuk azt, hogy az alföld
kép pedig fentarthatunk nemcsak egy  ̂ leteS) szegénységével nem törődő, min- felföld lóhere termése között igen
gyenge társulatot, hanem egy jeles tár- F A R S A N G .  dent’ összevéve pedig a szemnek bizta- nagy a különbség. Az egyik, neveze-
sulatot, a melyet majd nemcsak köte- több és jobban eső látvány, mint sok tesen a lóhere inkább a felvidéken disz-
lességből, hanem saját passziónkra is < zsírjába fuló és tespedő akadémiai ran- Ük* a másik t. i. a lucerna az alföldön.
támogathatunk. A z izr. n ö e g y le t p ikn ik je . ^  város. A talaj viszonyok kutatásánál nem

— Hamis ezüstforintosok. Koronák- . . , . * szabae elfelejteni a talaj termő erejének,
bán, fillérekben számítunk már mindent, ~  Satoraljaujhejben^anu^ o-un a \arusi idáig érve azon veszem magamat tápanyagkészletének vizsgálását. A leg- 
a mi biirókban sok kellemetlenséget .,* . észre, hogy a táncestélyről mit sem több takarmány növény igen sok kész
okoz a hivatalnokoknak a bejegyzések- Motto: »Sátora jauj eyien ni )° « it tam, pedig van egy pár idevágó meg- növényi tápanyag jelenlétét kivánja
nél, de azért ebben a zavaros koronás Legalább én úgy veszem észre a far- figyelésein is. Mindenekelőtt konstatá- meg, amelyet mesterséges utón kell a 
világban elég megfelelő foglalkozásnak sang rovatban, bármit mondjon is avonal lom tehát, hogy a közönséget valósá- talajba juttatnunk. Istálíótrágya és mű
tartják a hamis ezüstforintosokat gyár- felett a vezércikkíró. Az életről alta- gos élvezet lehet rendezni, mert nincs trágya egyaránt alkalmas e célra. Gyen- 
tani. Nehány nap óta Kassán is került lánosságban és a vidéki városi életről rajta semmi rendezni való, kialakult, gc lucerna és here vetéseknél pl. igen 
hamis ezüstforintos forgalomba. Egészen specifikusan megalkottam a magam ki- kész társaság az. A ladyk és a vendég- jó eredményt értek el szuperfoszfát 
uj veretüek, nem is olyan rossz után- vánta formákat. Nem szólok csak ez látó urhölgyek szcrctetrcméltóságáról gipszszel való felültrágyázással. 
zatok, csupán a körzet, teljesen sima, utóbbiakról. Az újhelyi nők szépek. . . csak a megvesztegetett ember tárgyi- A zabosbükköny szintén igen meghá- 
hiányzik a reccézés és a gravura. így Valósággal kívánatos szépség az asz- lagossagaval emlékezhetem meg. A bo- lálja a foszforsav trágyát, s egy idevo- 
könnyen felismerhetők. szonya, meg a lánya egyaránt. Azon- rokról és a konyháról szólani blaszfé- natkozó kísérlet szerint a nittogen trá-

— A járdák. A közönség köréből pa- felül művészek. Az élni tudás és az mia volna, ha nem volna egy speciális gya sem maradt hatás nélkül. Réti nö-
naszok érkeznek, — hogy a fagyos idő öltözködés művészei. Amelyik kis vá- különvéleményein. Es pedig. Bármily vényzetnél pedig a káli és foszforsav
óta annyi a bukfenc városunkban, mint rosban ez nincsen úgy, abban nem ér- tisztelet adassék is Gyomor ő fenségé- trágyák együttes alkalmazása ajánlható,
talán egy évben sem. így fagyos időben demes élni. nek, azokat, kik csupán az Ü hatalmá* A trágyázás keresztülvitelénél az el
sők hátrányos következménye van an- Mert mi egyéb elégítse ki a szépet nak engedve vesznek részt ez estvéken hintés ideje a trágyázás eredményére 
nak, ha a járdáról nem kaparják be szomjuhozó szemet? — leszámítva a kor előjogait — egy- lényeges befolyást gyakorol. A szuper
rendesen a havat, vagy a fagyos utat Az utasokra még ott is, ahol művészi szerűen kiseprüzném ebből az estétől foszfát gipszet mint feltrágyát elszórjuk
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kora tavasszal, zabosbükköny alá a és menyezctnád-szövőárugyárnak. A ta- 
foszforsavat ősszel adjuk, téteken a lálmánynak az a célja, hogy a szőlő- 
trágyát szintén ősszel használjuk oly j gazdákat olcsó és könnyein alkalmaz 
módon, hogy elhintés után az alá lesz ható védőeszközhöz juttassa, a mely- 
boronáivá. lyel a tavaszi fagyok ellen sikerrel v -

A trágyázáson kívül egyéb körűimé- dekezhessék. Az uj ta'álmany kétféle 
nyék is befolyásolják a termésered- védő burok, a melyet rossz hővezető 
ményt. Lóhere és lueernavetéseket, nem- anyagból állítanak elő és az alakja a 
különben réteket is tanácsos kora ta- tőkék kora, faja, és nagysága szerint 
vasszal jó erősen megfogasolni. — A változik. A védőburok zárt és nyílt. A 
fogas alkalmazásával a növényzetet uj zárt alak uj ültetéseknél, fiatal ojtva- 
életre serkentjük, mert előmozdítjuk a nyoknál ajánlatos, a nyílt alak pedig 
levegő behatolását, visszatartjuk a téli a fejlődő tőkéket védi meg az oldal- 
nedvességet, egyszóval talajunkat oly ról támadni szokott jéghideg áramla- 
állapotba hozzuk, mely a takarmány tok ellen. A védőburok a kritikus he- 
diszlését mind jobban előmozdítja. — tekben való használat után elraktározva, 
Az ápolási munkálatokhoz sorolhatjuk éveken át eltarthatok. A védőburok ara 
a gipsznek elhintését is koratavasszal, e/renkint 20—80 korona.
A gipsz különösen a pillangós virágú 
takarmányféléknek kedvez

* Tavaszi fagyok ellen. A szőlőgaz- Kiadja:
dákat érdeklő rendkívül fontos talál- A S Z E R K E S Z T Ő S É G .  
mánva van a fülöpszállási szalmaáru-

K u b e l i k  J a n
a világhírű hegedű művész folyó 
év február hó második felében 
s.-a.-uj hely ben a városi szín
házban farija második nagy

hangversenyét,
melyre a nagyérdeklódés véget!

jegyek már kaphatók 
Landesniami Miksa és Társa 

k ön y v kereskedésében.
t
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