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Pusztulunk, veszünk!
Irta: Búza Barna.

Felső-Magyarországból az elmúlt 
negyedév alatt tízezer ember ván
dorolt ki Amerikába. Ennyiről tud 
a hivatalos statisztika. Tízezer em
ber egy negyedév alatt! Tiz egész 
falura való nép! Kiűzte őket a 
nyomor.

Vármegyénk felső részében éh
ínség pusztít. De nem csak itt, — 
lent, a dúsgazdag Bácskában is 
kiütött az ínség.

A gazdasági viszonyok kétségbe- 
ejtők. Földmivelés, ipar, kereske
delem, minden megakadt, minden 
pang. Nincs ember, aki ne érezné 
az általános gazdasági hanyatlás 
nyomasztó hatását.

És mit tesz ilyenkor a magyar 
kormány, amelynek kötelessége 
volna a bajok megszüntetésére 
mindent elkövetni ?

Felemelni a kvótát, azután fel
emelni a katonatisztek fizetését, 
azután felemelni az ujonclétszámot. 
És isten tudja, mit fog még fel
emelni. Hadd fizessen még többet 
ez a nyomorult nép. Hadd vegyék 
ki a szájából még azt az utolsó 
falatot is, ami csak arra való, hogy 
az éhhaláltól megmentse. Legalább 
ha éhen hal, akkor még le lehet 
húzni róla a bőrt is, s ez is ér 
valamit.

Ilyen a jog, törvény és igazság 
rendszere!

És a magyar nemzet mégis tűr,

mégis hallgat. Mégse tagadja meg 
az adófizetést, mégse veri félre a 
harangokat, mégse ragad kaszát 
és vasvillát, hogy pokolra kergesse 
azokat, akik a vérét szívják és a 
húst rágják le testéről.

O nagyon, nagyon csendes nem
zet ez a magyar. Az igába fogott 
barom szilaj, fékezhetetlen vadállat 
hozzá képest. Igen jól preparálta 
ezt a népet Tisza Kálmán. Ostor
ral, pálinkával tizenöt év alatt 
olyan szépen narkotizálta, hogy 
most már mozdulatlanul, szisszenés 
nélkül eltűr mindenféle kínos ope
rációt.

Kigúnyolták, leköpték, meggya
lázták: nem is érezte. Kossuth te
metésétől Hentzi apoteózisáig a 
megaláztatásoknak, a szégyennek 
és gyalázatnak egész Golgotáját 
járta végig a nemzeti becsületünk. 
A hivatalos Magyarországnak nem 
volt szabad elmenni Kossuth ko
porsójához, de a magyar honvéd
ség ott térdepelt Hentzi szentté 
avatásánál. A nemzetiségeket nem 
tudjuk kényszeríteni, hogy magyar 
helyneveket használjanak, de a 
hadseregünk vasra vereti azt; aki 
egy magyar szót szól. És lépten- 
nyomon újabb szégyen, újabb ar- 
cúlcsapás. Egy hitvány lapp, egy 
nyomorult eszkimó nép nem tűrne 
el ennyi megaláztatást. — Csak 
mi tűrjük szótlanul.

Menj az olaszok közé és becs
méreld Garibaldit: széjjeltépnek, 
menj a franciák közé és magasz-

T A FL G A.
„Vitam et sanguinem“.

A „Felsőmagyarországi Hírlap" eredeti tárcája

Az iskolában úgy tanultuk, 
hogy a magyar história legszebb 
és legmagasztosabb jelenete volt az 
a százszor megénekelt és m egfestett 
híres vitám et sangiunem jelenet az 
1741-iki országgyűlésből.

Van is benne valami színpadias 
szépség. Ez hatással van a gyerm ek
kedélyre és könnyen elhiszi, hogy  
valóban ez a jelenet egyik legnagyobb  
dicsősége a nemzetnek.

Csak ha később, érett ésszel gon
dolunk rá, akkor látjuk be, hogy nem 
dicsőség ez a jelenet a mi történe
tünkre, hanem szégyenfolt, mert egyik  
legekklatánsabb bizonyítéka annak, 
hogy a magyar mindig kész volt 
hazája érdekeit idegen érdekeknek 
feláldozni, hogy soha se volt érzéke 
az iránt, amit a haza java követelt 
tőle, hogy mindig idegen népeknek 
volt a bolondja.

Nagy hiba, sőt valósággal a haza 
elleni vétek volt az a komédia. — 
A magyar soha se okult a múltakon. — 
Még élénk emlékezetben lehetett I. 
Lipót zsarnok uralma, még éget
hettek a sebek, amiket az a temér
dek gonoszság ütött, még kisérthettek 
Kolonics, Karaffa. Básta szellemei, — 
m ég ott rezeghettek a levegőben  
a kuruc tárogatók szivrázó hang

jának utolsó foszlányai, még ott 
reszkethetett a szivekben az idegen
ben meghalt bujdosó fejedelem fáj
dalmas emléke, — még érezhette, 
láthatta, tudhatta mindenki azt a 
megmérhetetlen tengerét a nyo
mornak. a szenvedésnek, a keserű
ségnek. a mivel az osztrák szarnok- 
ság ezt a szerencsétlen országot el
árasztotta, — azt a megmérhetetlen 
özönét a gazságnak, az árulásoknak, 
a zsarolásoknak, amikkel ezt a népet 
halálra kínozta. — s mégis mikor 
a végső veszedelemben volt ez a 
minden bajunk és szenvedésünk kút- 
forrása, Ausztria, a magyar az első 
szép szóra kész volt élete és vére 
feláldozásával megmenteni.

Hát szép dolog, ha az egyes ember 
m egbocsát az elenségeinek, — de ha 
egy nemzet bocsát meg a legnagyobb 
ellenségének, s megmenti azt saját 
vérével, hát az a nemzet vétkezik 
önmaga ellen. E gyes ember feláldoz
hatja magát csupa lovagiasságból, de 
egy, nemzetnek nem szabad ezt tenni.

És elment a magyar megmenteni 
Ausztriát. Elment harcolni azok ellen, 
akik neki nem voltak ellenségei, akik 
őt soha se bántották. Kiöntött tenger 
vért, elpocsékolt tenger pénzt haszon
talanul, szükségtelenül, hiába. — Es 
még ha csak hiába tette volna! De 
saját kárára tette! — Mert hiszen 
tudjuk jól, hogy mivel hálálta meg 
a nagy királynő a magyar nemzet 
lovagiasságát. Az a híres osztrák hála 
nekünk is kijutott. Egy cseppbe múlt,

tald Bismarckot: agyonvernek. Ná
lunk a mi nemzeti nagyjaink em
léke szabad prédája minden bi
tangnak. Nálunk oltárt emelnek a 
nyomorultnak, aki hitszegően har
colt ellenünk, de nem merik fel
állítani az ország fővárosában leg
nagyobb emberünk szobrát, mert 
az sértené egy-két igen nagy úr 
érzékenységét.

A becsülete meggyilkolását, a 
lelki pusztúlást nem érezte a nem
zet. Azt hittük, feljajdul majd leg
alább, mikor a bőrét kezdik nyúz
ni, mikor a kenyeret rabolják el 
a szája elől.

Dehogy jajdúlt! Nem érez már 
ez semmit, nem reagál semmire. 
És ha az egész közös .ö séget 
neki kellene fizetni, és ha az ösz- 
szes néptanítókat elbocsátanák, 
hogy a fizetésükkel felemeljék a 
katonatiszti fizetéseket, — ez a 
nemzet akkor se szólna, akkor is 
össze választana olyan többséget, 
amilyen csak Ausztriának tetszik. 
Inkább meghal éhen, de nem áll 
ellent, de nem tiltakozik.

Ha volna öntudat, ha volna aka
rat a magyar nemzetben, ez az 
ország volna a föld leggazdagabb, 
legboldogabb része. Mert ami ál
dást a természet egy országnak 
adhat, az mind megvan nálunk. 
Nekünk semmit se kellene idegen
ből behoznunk, nem szorulnánk 
semmiben a külföldre. Minden szük
séges nyerstermény megterem itt
hon, minden szükséges nyerster-

hogy bele nem halt a magyar nemzet.
Persze, hogy ekkor se ok u lt! Hiszen 

később, 1809-ben, 14 évvel Marti
novics legyilkoltatása után, megint 
fegyvert fogott a haldokló Ausztria 
védelmére, s elutasította Napóleon 
kezét, amely szabadságot, független
séget kínált neki. Ekkor mentette 
meg a magyar másodszor, saját vesz
tére, Ausztriát. Az osztrák hála itt se 
maradt el. 39 évig éreztette ezt a 
hálát a nemzettel a jó Metternich. 
Isten csudája, hogy kibírtuk! Hogy 
azóta mennyit okult ezeken a szép 
példákon a magyar, arrul jobb nem 
beszélni.

Es a vitám et sanguinemet most 
is istenitik. Le is pingáltatják a fő
rendiház termébe. Csak Petőfi meré
szelt igy írni felő le:

mény megterem itthon, minden 
szükséges ipari cikket előállíthat
nánk itthon. Egy tökéletes gazda
sági egész lehetne az ország, amely 
nem hoz be külföldről semmit, s 
nem fizet az idegennek temérdeket 
olyanért, amit maga is elkészít
hetne itthon.

Ha volna magyar nemzet, amely 
tud és akar haladni, boldogulni, 
tud és akar szabad és gazdag 
lenni 1 . . .

Van egy szolganép, amely gyáva 
aléltságában lelkét, testét, becsü
letét, vagyonát oda adja zsákmá
nyul az idegennek:

Ti szegény jó tótok, csak ván
doroljatok ki, meneküljetek erről 
a földről, mert elátkozott föld ez, 
amely tele van kincsesei, gazdag- 
sággal, s a lakóinak mégis koldu
soknak kell lenniök, hogy avval a 
kincsesei mások lehessenek gaz
dagok.

És te magyar ember, akinek a 
nagy világon e kívül nincsen szá
modra hely, te csak szántsd és 
vesd tovább apád földjét, hogy 
legyen mit learatni az osztráknak, 
hogy legyen miből pezsgőzni a 
tiszt uraknak, legyen miből elpo
csékolni tenger milliókat krétai 
expedíciókra, meg egyéb haszon- 
talanságokra.

Magad akarod igy, magad sza
vazod meg minden öt esztendő
ben, hogy igy legyen.

Egy vers jutott a kezünkbe, amely 
igen -zépen megcáfolja ezt a bal
véleményt. Ki érezné ebből, hogy  
csak a fónemesség, amely akkor leg- 
kevésbbé volt hazafias — akarta a 
háborút, de a középnemesség, a nem
zet zöme ellenezte. Hihetetlen is, 
hogy ez máskép lett volna.

A verset 1741-ben, a háború kez
detén, irta egy nő, Darvas Zsuzsanna, 
aki a hozzánk jutott másolaton lévő  
megjegyzés szerint a költő Szemere 
Miklósnak dédanya volt. Hozzánk Ld- 
czay Elekné úrnő szívességéből jutott, 
aki a vers egy másolatát néhai Sza- 
kácsy Dániel orsz. képviselő hagya
tékában találta. — Verselése, han
gulata a kuruc kesergő énekekre 
emlékeztet, — s bizonyara nem csak 
költőjének, hanem az egész közép
nemességnek érzelmeit s gondo’ ko- 
zását tükrözi vissza.

„Vitam et sanguinem !
Mint hajdanában bőgtek’dicső apáink.“

Más még eddig nem merte meg
szólni érte dicső apáinkat. Sőt rette
netesen magasztalják az ő nagy lova
giasságukkal. hogy egy szép királynő 
szemeiért annyi vért és annyi vagyont 
el tudtak pocsékolni.

S azt mondják — legalább még 
nem hallottuk máskép, — hogy ez 
a szörnyű lovagiasság akkoriban közös 
volt az egész nemzettel, hogy egy- 
értelmüleg kívánta mindenki Ausztria 
megmentését, s egy hang se emel
kedett az oktalan pénz- és vér pa
zarlás ellen.

A rendkívül érdekes, nagy törté
neti becsű költeményt, amely egyik  
legelső történészünk nyilatkozata sze
rint eddig még sehol sem jelent meg, 
itt adjuk:

Insurrectio Hungarlca 1741.
Mily nagy boldogtalan szegény magyar

[nemzet ?
Úgy látom mostan is csak az nőmet vezet. 
Jóllehet szemedben mutat hozzád kedvet, 
Nem látod, másfelől mint bolondját nevet,

Azért, hogy kénytelen, ad becsületeket, 
ígér, mortmegszorúl, noked mindeneket, 
Biztat, nyújt csak mézzel folyó beszédeket 
Olyakat, mint eddig, ad végre béreket.
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a , , , .. ben, épen úgy távolodunk tőle szel* szédet. Egymásután hangzottak fel távozott az ünnepség színteréről. Itt
A  s z a b a d s á g  ü n n e p e .  lemben is. ezután a szép szónoklatok, köztük a említjük meg, hogy a íőgyninasium VIII.

Sátoralj a-Ujholy, miire*/.. Ili. Sokan azt hiszik, hogy azon esz- dr. llornyay Béláé, amelyet más helyen o. t. felszólítást kapván arra nézve, hogy 
. . , , .. 4 , j ,, . », mék, melyek 1848. niárc. 15 én oly ösmertetünk, id. Bajusz József hatásosan április 11-re dicskölteményt írjanak vagy

* szaiái sag ünnepin a i 1 M 1 1 " jung0S Kifejezést nyertek, akkor elő- szavalt el egy verset, dr. fried  Lajos szavaljanak, — a lelkes ifjúság minden 
lángja égnek szállva tornyosult fel szőr fogamzottak meg valakinek agyá- egy minden ízében lendületes, tártál- ilyenforma aktív szerepű részvételt meg- 
Zemplénvármogye földjéről. A vár- bán és pattantak ki belőle mint a inas beszédben köszöntötte fel Matolai tagadott.
megye minden elrejtett kis zugából villám a felhőidből. A ki ezt hiszi — Etele alispánt. A dalárda hazafias da- A sá t o r a l j aú j he l y i  r. k. C a - 
Ilire * iön hogy a márcziusi nagvnap csalódik. Már a huszas és harmincas lokat énekelt. rol i  ne u inban. A főgymnasiumból a

. . 77 4 . , , ‘ .. években terjeszték azokat apáink — * r. k. Girolinenm Icánynévelő intézet
megt o >og a a a szim i . a laza ías g cjcjntc a s/ab^dclviiek — (nem a A „Magyar  K i r á ly“ s z á 11 o da épületébe tódult a közönség, hol Maxi
dalok mekeből kihallatszik az őszinte mostaniakat értem, kérem !)—jámbor n a gy t e r m é h i* n a sátoraljaújhelyi mi l i ana az intézet főnöknője, tantes- 
lelkesedés, a pezsgő, izzó lelkek óhajtásnak nevezték, a kormány és farosok rendeztek Ünnepélyes lakó- tülctc és a történelem tanárnőjének 
egész özöne árad ki az akkordokból, hívei veszedelmes felforgató újítási tö mát, A nagyterem teljesen" megtelt. Y  ° r e n 1 * n nővérnek hazafias ér- 

Nagv nemzeti napunk nemhogy rekvésnek bélyegezték és a hatalom a város hazafias iparosai mind együtt | ẑ se és nagy fáradtága a lelkes hon- 
v.UitAMP vnráT«áh«'»l minél inkál.i, »tokában lévén s azt minden újítás- voltak. Itten Bírd Pál. lapunk szerkesz- leányokkal igazán szép ünnepélyt ren- 

V ‘ ‘ Y i M*, - tó* ösztönszerüleg féltvén, mindent el- tője tartotta az ünnepi szónoklatot, élezett. A nemzeti lobogókkal díszített
távolodik, a múlt kódéból annal te- követtek a rettegett újítások meggát {ismertet vén a máre. 15-iki nagvnap terem szintén színükig megtelt ünneplő 
nyesebben ragyog, annál intenzivebb lására és szabadelvű apáinkrak csak jelentőségét, összehasonlítja az 1848.-Í közönséggel és a tanügy barátaival. Ott 
meleget áraszt a magyar földre, a nagynehezen sikerült a törvényhozás korral a mait. ahol csak a szó ára- v°lt a gymnasium tanárikara a klérus, 
magyar nép leikébe . . . utján egy két óhajtásukat megvalósi- dalokban van még hazaíiság, de a a többi iskolák képviselői, K a t i n s z k y

Á7 finn pitéitekről s/óló tudósiiá- tani; — Így csak például hozom fel közélet mezején nem fakad ki a Géza plébános, az intézet igazgatója, dr.
Y r  1 az 1832 ben egybehívott 1836 bán vég- szabadság, egyenlőség és testvériség Schőn Vilmos főorvos stb. Főtisztelendő

saink a következők: ződött országgyűlésen a volt úrbéri virága, Az 1848-iki eszményekért. Maximiliana főnöknő lelkes üdvözlése
Zemplénvármegye székvárosában. jobbágyság helyzetének szabályozta- és vívmányokért esak lelkesedni tu- és a Hymuusz bevezető akkordja után 

. . . . . .  -r  tasat és ez a,lal javíttatását; az dunk. pedig hát azokat a vívmányokat tiszt. Elorentine nővér a történelem ta-
Satoralja-Ujnelyben délelőtt az ilju- 1843/4-iki országgyűlésen azt, hogy nőin igen látjuk. Nincs szabad föld. nárnője tartotta meg kellemes hangjával 

sag ünnepelt, este a polgárság két hivatalokat és megyei tisztségeket nem nincs egyenlő és arányos teherviselés, magvas felolvasását, melyet a közön
helyen is rendezett marezms lo-iki nemesek is nyerhessenek, — a mely Tehát esak ideálért lelkesedünk. Ez scg zajosan éljenzett és tapsolt meg. 
estet.  ̂ törvényt az újítások ellenzői már meg nem elég. Tetteinkben, törekvéseink- Bauer  Antónia népdalokat adott elő,

A vá r os i  k a s z i n ó  a színház nem akadályozhatván, talán épen ez ben a megvalósuláshoz mindig köze- Gá t hy  Flóra I. o. t. Rudnyánszky 
termőbe hívta össze a polgárokat okozta 1844 ben az országgyűlés hir- lehh kellene vinnünk ezeket az ide- »Honleányát« szavalta cl, majd a Szó
akik szép számmal jelentek nieg. E telén eloszlatását, mert azt remény ákat. Az iparos társadalomnak éppen zat akkordjai hangzottak fel, melyet a 
hazafias est Satoralja-l jhelv töite- |ctték, hogy a 3 év múlva összehi- ma van szüksége arra a felbuzdulásra, közönség az énekkarral együtt énekelt, 
nemiében* nagy ̂ szerepet játszik, mert vandó újabb országgyűlés nem lesz j amelv 184S un a föld munkásainak Háber  Karola II. o. t. kosa »Ezer 
a polgárságot oly lelkesedem tagadta G|y nagyon szabadelvű, — ámde csa- . jólétéért született meg. Az iparos — év-után« költeményét szavalta el, majd 
el, amety becsületére válik es ya- lódtak, mert a szabadelvű eszmék és kérdés ma a legeminensebb, amelyen Gerőcz  Jolán, Schweiczcr  Leo- 
dololag illeti a múlt enibereit. Álam óhajtások az alatt is érlelődtek és ter-1 okos, hazafias, higgadt de erős "ak- poldina, Háber  Vilma »Népdalegy- 
helyen szolunk erről a lelkeseaesi oJ. jcj t ek, és az 1847/48-iki országgyűlés j cióval segítenünk kell. Ezen a nagy velege« következett, melyet cimbalmon 
anuuy a szabadság ünnepen a Kos- _  a melyrc Széchenyi István gróf, i napon jusson eszébe minden magyar Langermann Mariska, hegedűn Fried- 
suth Gajos-szobor telállitasat egy ha- egy Andrássy Gyula gróf követül vá embernek, minden igaz hazafinak, rich Róza kisért. Csengcy »Zrínyi 
talnia^ lépéssel vitte közel a meg- lasztatták meg magokat és Kossuthj hogy az 1848-iki eszmények a ma- Hona búcsúját« L a k a t o s  Lenke III. 
valosulasnoz. Az estet Sz é ke l y  l̂ ajost váldsztották meg egy nagy gyár nép boldogságáért születtek, o. t szavalta el, mit a polgári osztá- 
Jhdek polgármester nvitotta meg es vármegye követéül — csak nem lehe-j ezekért öntudatos bátor munkálko- lyu tanulók »Riadó* c. füzesen előadott 
felkelte Ma to a y Etele alispánt az tett kevésbé szabadelvű elődeinél, és elássál kiizdenünk"kell tovább, min- indulója követett. Úgy Hl a v a t h y  
ünnepi beszed elmondásai a. Az alis- a szabadelvű párt ezen országgyűlésen dig és mindenhol." Mária IV. o, t. Mindszentynek »A szen-
pán leHccsi-ljenze^ktoI gy'akian  ̂meg- er^s küzdelemmel, de hathatósan ké- Nagy lelkesedéssel fogadták Bíró tek unokáihoz« c. szavallatát mint a 
szakítva a következő szép )eszei e szíté elé a szabadelvű eszmék dia- Pál szerkesztő szavait, a beszédet többi szavalatokat és énekszámokat za: 
mondotta el. dalát. felzugó éljenzésekkel többször félbe jósán megtapsolta a közönség. Végül

Tisztelt honfitársaim ! Eközben terjedtek és hódítottak I szakítva. — Aztán Tóth András és a Friedrich Róza, Mosch Ervina, Nye-
Ma—már filLedszer ünnepeljük a az eszmék a külföldön is és febr. hó j Kucsera iparosok emeltek poharat vi czkey Erzsiké és Wei sz  Olga

márc. 15-ét; de úgy vagyunk vele, 23 án a párizsiak elkergetvén — eddig I Biro Pálra. Hazafias.dalok oléuoklése -által előadott »Rákóczy-induló« követ- 
mint nagyjainkkal — Széchenyi, Kos- — utolsó királyukat-, Kossuth Lajos közben, lelkes hangulatban a hajnali kezett, melyet a tomboló közönség meg-
suth, a 49. okt. hó 6-án kivégzett elérkezettnek látta az időt és alkalmat, órákig eltartott a szép ünnep. ujrázott. Katinszky Géza intézeti igaz
hőseinkkel,— akikről időnkint megem- hogy a nemzet óhajait — márc. 3-iki * £ató buzdító beszéde után. a főnöknőt
lékezünk és dicsekszik azzal, hogy nevezetes beszédében — most már a , . . . . . .  I és az ünnepély rendezőjét a tört. tanár-
meg tudjuk becsülni emléköket, — követelésekként hangoztassa. Beszédeit sat óra ja-uj neiy í le. r. tö  ̂ nőét éltetve oszolt szét a közönség,
de hogy az ő szellemükben működ- a német lapokból a bécsiek mohón p.Y-VY S * Y-1 asm  ’n P,ari A r V á gő Gyula igazgatósága alatt álló
jünk. hogy erényeiket magunkéivá olvasván, nekik is felnyílt addig le- J^Ya*,102 llvcn ez v.ei! Y e“yesen állami elemi népiskola tüntetőleg nem
tegyük, hogy nyomaikba lépni tőre- zárt szemük és egyszerre oly követe- UY Y  .? mĈ .a sza sa  ̂ s.zcn na.̂  ünnepelt és a hétköznapi előadást meg-
kedjünk-attól ugyan távól vagyunk. Ifilcg léptek, hogy Bécs utcáin vér ! ' aJZ' ,a"°« a-t J i L- - ,  , r i f  i , , . termében folyt le, mely zsúfolásig meg- . . ,így vagyunk bizony a márc. 15 ével folyt de akkor, jóságos királyunk V. (e|t Elö, efake,ő heígykÖ2öns| g és â A vidékén.
is, amelyet — míg aminket —(igaz, cerdinand, egyszersmind Ausztriai . . .  . ,, . .
hogy nem saját őrijével) -  elnyomott császár -  hallván az ágyé,szót, tőle '7 * ' í ° ' f . a független- A Szerencs ,  t an , l ók  márcus
hatalom uralkodott felettünk,-csak ti- talán soha máskor nem látott erélylyel ségt po'gárság kepvtsele ében dr S c h o n 5-ét délelőtt iskoláikban, saját koruk-
tokban és csendben tartottuk meg— rögtön betillá a lövetést és midőn ' muS oorvos, a ,a , en a 'gym- ben taitottak meg. Délután a dalárda
most pedig nyilvánosan és hangosan 13-án az országgyűlési nagy küldött- "aS ‘f>“s.4?a te'jes svammal. Az un- es az iparosok ünnepélye folyt le, este 
ünnepeljük és dicsőítjük a márc. 15-ét, ség kíséretében Bécsbe érkeztünk, a neP ?laí,°w * -ovassugí-ga- pedig a Fá,saskor, tankör és az iparo
dé amint messze haladunk tőle idő- katonaság a belvárosból kitiltva a gla- P  VC. é ?íí ,- ’ alc P.c ?z 1P zel1e" sok háiom helyen gyűltek össze köz-

-------------------------------------------- cin táborozott, a városban pedig rög- *?.r.(ad0« e °' I z , Szé J,f ,b.an?°.r vacsorára.v i. i i r < tünynif- tot-f-i J  , VIII. oszt. tan. lelkes cmlekbeszéde ko- Tolcsván is lelkesen, szépen iin-Nem uffy volt akkoron diétán végezve lonzocc nenueioiseg laita tel a lendet. ...» r , ■, , , , . . .  . . , i.Országunk statusa között elrendelve, Mindezekről értesülvén a pestiek — Üt ’ f  után »Ima a hazaért« ének nepelték a szabadság nagy napj U. Del-
Hogv a katonaság országból kimenne, nevezetesen a fővárosi ifjúság e^v- szamo* ac‘ta e'ő az fijusági énekkar, előtt 10 órakor a református iskolában
Hanem csak határon összegyűlvén lenne. szcrre a lelkesedés oly magas fokára László VIII. oszt. tan. Pe- Csont os  Margit tanítónő rendezett
Felbontád hazádnak régi szabadságát. emelkedett, amely ritkítja párját' á Sza,bad„Sá, í  °Z‘ ^^zodiájának  „agyon szépen sikerült hazafias Unnc-
Mugyar királyidtól szorzott igazságát, világtörténetében és -  megteremti a hat ,sos elszavallása után, a »Ne sírj, pct, a melyen a varos egész intelligens
Kivittod hazádból.sok katona számát, má,c. 15 ót ne sírj* mélabus akkordja és egyeb regi közönsége részt vett. A város egész
Mujd pusztán szemléled Magyarország táját. ‘ ‘ . ,, óus dalok hangzottak fel, melynek nap gázdagon fel volt lobogózva. Este

hang0ztat0tt ff vér nél’ ut°Hó ütemei mellett lépett a pódiumra, szépen kiviláglottak a várost. Hét óra- Régi nemzotedot király vezérletté, kul pillanatra meg is va ósitolt esz- Tnm-i vnr rTc*r bb 1 1 r í? ' .
Melynek most egy tokos*) sétálgat előtte. miket tehát -  múlt mondám — cin LuJ í  , , á f tan: “  k,t kor nagy faklyásmenet vonult végig aAnnyi.ru az magyart már a német szedte, , , . .. 1 tóllfoigatásarol lapunk olvasol isismer- főutcán, zenével és énekkel. Azután a

tÁlint lengyel az medvét, úgy vezeti szerte, készítők apáink, — utóbb pedig azok hétnek — hogy Br ódy  Mihály tűzoltó torony előtti térre gyűlt a kö-
fogadtál katonát német oltalmára, umk mt “  é l ' l s U  -  Vauv csv ^11. oszt tan. .Március 15. c. igen zöuség, a -hol dr. Bu,*  Barna ügyvéd
A közt sok ökrödnek, tehenednek ára; ... , . ' l sikerült Költeményét szavalta cl. loma tartott lelkesítő alkalmi beszédet, O r-
To magad elmentél kész nyomorúságra, loa‘K ,8 /  am|b ai<i azt mondja, hogy szaVallatát frenetikus taps követte, mely- mos Gyula pedi^ március 15-én c 
Uyonnekiiiet hagytad holtig kold„«s.Tgra. »al«»ulya. hop  ből a szerzőnek is kijutott, kit a kö- költeményét szavflta. Dr. Búza Barna
Nőm magyar népedért le magadat rontod, meghozott s amiért' mi aziiHn (rav.f6asf s  a Podiunira hitt ki. Az ének- záró szavai után lelkes hangulatban ősz- 
Sem nemes hazadért hullatott el csontod. , , . .. ... .. . , 8Y líar ismételt intermczzoja után Gom- lőtt szét a közönség.
Nem szép szabadságért most véredet ontod, venel küzdöttünk, — hiszen ípi főleg bős Bertalan VI. oszt. tan. ifjú hévvel Toka j  város hazafias közönsége a
Idegen nemzetért, törvényedet rontod. “ frt h»r' a l <• *’°Ky. szavalta el Ábrányi Emil »Buzditóját., március 15-ét kegyeletes módon ülte
(iyerniokodci hagytad, szép feleségedet, hadugviink legyen —"e/^nedio d ' m Í ?  taPfsa' hoi'o|ált a közönség, meg. Délután 2 órakor a nagytokaji
Fegyverre költötted mid volt mindonedot, • ,  ̂ 8 1 etófi lelkesítő »Csatadala« hangzott ek- polgári kör diszközgyülélése ; 5 órakor
Zálogba,, vetetted nemesi részedet, " bVnvkpíőLoé'fbl^1̂  eZt CS kor fel’ ",aÍd S z ■>1 a ' Károly főgym- a kis-tokaji polgari-kör ünnepélye volt.
hoozkára vetetted drága életedet. i T ' l r  T  ,,asiumi lanar laltalmas felolvasása kö- Az ünnepély a tokaji főterén tartatott

Darvas Zsuzsmnj. funkat; akik ezen állapot fentartásán vetkezett, mely után Far írás Dezső meg nagy közönség jelenlétében, a
— S 'ih mtyakos -  német működnek m. tehat nem 52 évve , VIII. osztályú tanuló saját szerze- város fényes kivilágításban ragyogott.

Fokos, tót ukos német de kimondható lan messzire távoztunk ményü és március Idusára irt költemé- A programul szerint először KöSey :
zsám'ia âsYóny1 EtilülH«' magyar' nemzőt ismét1' niegközelitenr^^mTnden^tör- nyét szaJ a,ta cl Jombo,(5 éljenzések és Hymnusza adatott elő a polgári ének-
balsorsáról írott versek. ,Bzt irta Szóméra ; nt n , - , r. , i , i  , (fPs0*v között. Az egyes énekszámok kar által. Utána március 15 c. kültc-
bászbj.i venyeauton és módon csüggcdetlenül Somogyi  István főgymnasiumi tanár mény szavaltatott el Fábi án Aladár

2. .Jogyz. Darvas Zsuzsanna Nagvapitm, törekedjünk arra, hogy hazánk koz- fáradhatatlan és bu/o-ó működését -t tanú/ éit.i a <i a
Szemére László anvja volt.. Szemen* Miklós, gazdasági, pénzügyi és hadügyi önál- ̂  ar vc/etése nedfer J  Löl w l  ’ál f  i  ' “ ,rA/ ?n"CPf!ly fény;3. -logyz. Mikid« atyja László, ennek lósáirat visszanvcric f , . vczctése Pe(l1̂  a közönség ál- pontját képezte Hor vá t h  János ref.
a Miklós nagyapjának anyja Durvns Zsu- i>i:pn „ J tál jó ismert () leli var y Erno ügyes lelkész szép alkalmi beszéde. Előadatott
Z4»nnn* , . .. J ,, ,  ‘ , dirigálását diösérik. A közönség Erkel még a Szózat, a Búr hvmnusz és eey

Spntak. jun. 5 1885. Erdélyi J. Nagy lelkesedés kísérte e remekbe- »Hunyadi László, indulója közepette saját szerezményü költemény: Március

22. szám. (2) F F. L S O  M A G Y A R O R S Z Á G I  H 1 R L A P. Szombat, márczius 17.



22 szám. (3) F E L S O M A G Y A R O S 1 A G I H I R L A P. Szombat márczius 17.
15 címmel, H onéczy Géza áltál. A 
záróbeszédet Dr agov i t s  József mon
dotta el.

Gál szécscn a polgárság kezde
ményezésére mint minden évben ez idén 
is megünnepelték március ló ét. A jám
bor-féle vendéglőben megtartott lako
mán a gálszécsi polgárok nagy szám
ban gyűltek össze. Jelen voltak a biró- 
ság tagjai, közigazgatási hivatalnokok, 
orvosok, ügyvédek, kereskedők, iparo
sok . . . Andrej  kovics Pál, az ál
lami iskola igazgatója méltatta talpra
esett felköszöntő alakjában a nagy nap 
emlékét, mely után a közönség felállva 
a szózatot énekelte el-Majd dr. Elek 
Imre vázolta a külömbséget, az akkori 
és mostani viszonyok közti külömbsé
get. Sajnosán konstatálván a »szabad
ság, egyenlőség és testvériség* jelsza
vaknak a »jog, törvény és igazság* (?) 
jelszavakká való törpüléseit. Végül Bes- 
s enye  i István szólt nagy hatással, 
mely után falrengető éljenzés támadt. 
A közönség a késő reggeli órákig ma
radt együtt.

Mádon a polgári olvasó-kör szép 
számú és intelligens közönség jelenlé
tében ünnepelte meg, a március 15 ét. 
A kör helyiségéül szolgáló két szoba 
kevésnek bizonyult a résztvevők befo
gadására. Először Pálóczy József be
szélt ezután Kiss Károly ig. tanító ál
tal betanított dalárda a Hymnnszt éne
kelte. Ezután We t t e r s c h n e i d e r  
Miksa, mint a kör alelnöke hatásosan, 
beszélt. Később a dalárda a »burok 
szabadság-dalát» adta elő, könnyekre 
indító lelkesedést idézett elő. Szavalt 
még Szonrá l  János titkár és folyt a 
lelkes ünnep á késő éjszakába.

Sá r os pa t a kon  a főiskola ifjúsága 
a szokásos ünnepélyét tartotta az in
tézet nagytermében, énekkel szavala
tokkal. Radácsy György igazgató igen 
lendületes beszédet mondott.

Ünnepeltek még Homonnán a »Ste
fánia szállodában, Nagymihályban a 
»Barnai* éttermében, Kir.-Helmeczen, 
Tarczalon, Liszkán és majdnem minden 
kisebb községben.

Szobrot Kossuth Lajosnak.
Sátoralja-Ujhely, márc. 14.

»A teljesen idegennek is, aki először 
látja a várost, ha Magyarország újkori 
történelmének csak felületes ismeretével 
bír, lelki szemei előtt fel kell tünniök 
a halhatatlan alakoknak, melyek legen- 
dárius dicsősége beleszövődött Ujhely 
városának vagy Zemplénvármegyének 
történelmébe.«

Ezeket Írja Mezei Ernő abban a nagy 
cikkében, a mely szerdán este lapunk 
utján bejárta a vármegyét és várost. 
Mintegy feddő mementó hangzott ez, 
de a nyomában fakadt lelkesedés kitö
rülte a múlt hibáit. A városi színház a 
március 15 én lefolyt ünnepélyen lélek
emelő és nagyszerű esemény színhelyévé 
vált. Élénk kíváncsiság, kísérte dr. Hor- 
nyay Béla felszólalását és mikor Kos
suth Lajos szobráról tett említést a ha- 
hazafias felbuzdulás árjaként zúgott a 
taps és tetszés vihar, a lelkesedés. A 
beszéd szóról-szóra ez :

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Hivatásomnak megfelelőleg mint or

vos szóllalok föl a mai ünnepélyen, 
azért ne vegyék tőlem rósz néven, ha 
abba a pohárba, melyet önök itt lelkes 
köszöntők kíséretében ürítenek, én ne
hány keserű üröm cseppet vegyitek. 
Orvosság gyanánt teszem azt, azon hő 
vágy kíséretében — vajha volna annak 
varázs gyógyereje s meggyógyítana egy 
igen nagy hibánkból.

Még csak nehány éve annak, hogy 
mindnyájunk gondolata a messze tá
volba lett lekötve, csak nehány éve, 
hogy egy fájdalmas hir nyilallott át az 
egész hazán, mely mindnyájunk szivét 
megsebezte — a táviró meghozta a 
lesújtó hirt, hogy szabadságunk szám
kivetésben élő agg bajnoka Kossuth 
Lajos szive örökre megszűnt értünk 
dobogni.

Megtörve zarándókoltunk mindnyájan 
ravatalához, gyászba borult az egész 
ország s talizmánként hoztunk a koszo
rúk ezreiből egy egy levelet vagy vi- 
á̂g szirmot. A fájdalom hatása alatt

egy szívvel lélekkel kiáltottuk: Vitam 
et sanguinem !

Aztán haza jöttünk. — Szivünk fáj
dalmas húrjai még egy-egy akkordot 
rezegtek, s aztán mint a vízbe dobott 
kő után egy idő múlva elsimulnak a 
hullámok, érzelmünk hullámai elsimul
tak s a vitám et sanguinem után oda 
tettük — séd avenatn non.

Uraim ! Van e még egy megyéje az 
országnak, mely annyi nagy nevű fiat 
adott volna, kiknek neve nem csak or
szágunk, de a világtörténet lapjain is 
megörökítve marad s mit tettünk e 
nagy férfiakért mást, mint hogy han
goztattuk s hangoztatjuk mindig, hogy 
ezeket megyénk adta ? Mit tett a megye 
Kazinczy emlékének megörökítésére ? 
s Rákóczy Ferenc szülőhelyének meg
szerzésére, mely épület egy része is
tállónak lesz használva, s bölcsője ide
genbe elhelyezve s nem megyénk, de 
Kassa városa készül szobrát fölállítani. 
Mit tettünk Kossuth Lajos emléke meg
örökítésére ? Annak a Kossuth Lajos 
emlékének, ki büszkén vallotta magát 
zempléni s különösen újhelyi magyar 
embernek mindig, de különösen abban 
a levélben, melyet a »Hegyalja« em
léklap megjelenése alkalmából hozzám 
intézett s melynek Ujhelyre vonatkozó 
részlete igy hangzik:

»Engem életem legelső emlékezetei 
Ujhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ra
gaszkodás édességével. Ujhely volt 
gyermekkorom bölcsője, annak nevéhez 
van fűzve agyam értelmi mécse felpis- 
langásainak emléke nemcsak, hanem 
Ujhely volt úgy az élet gondjaival, mint 
a polgári kötelességekkel megbirkózá
som első kísérleteinek küzdtere is.

Ami a madárnak első bizonytalan 
szárnypróbálgatásainál az anyai fészek, 
nekem ez Sátoralja-Ujhely volt. Sok 
mindenfelé hányt-vetett túlhosszura 
nyúlt életem viszontagságainak ferge- 
tege, sók helyütt laktam, de valahány
szor sóhajt hajtott és hajt (jaj beh 
gyakran hajt!) a honvágy ajkaimra, a 
sóhajba, mint otthonomnak, mindig 
Ujhelynek emléke vegyül bele. Minő 
játékszer a sors kezében az ember fia! 
UjhelybŐl indultam ki a cselekvő élet 
göröngyös útjára és ime! Turinban 
végzem hontalanul, ha nem is egészen 
üres, de főcélját vesztett életem útját, 
melancholicus gondolat, hogy ennek 
igy kellett megesnie! de ha maradt 
fel valami nyoma fáradalmas zarándo
kolásom lépteinek, mely velem nem 
pusztul el, az a nyom Ujhelyre vezet 
vissza.

Ott lettem férfiúvá, ki amint a gya
korlatias irányban tisztába jő magával 
az élethivatása s az emberi és polgári 
kötelességek intelmei felől, lerázza ma
gáról a tapasztalatlan életkor botlásai
nak porát, melyben magamféle közön
séges embernél az ösztönök még er
kölcsi egyensúlyba nem juthattak és 
amint most életem végén a jóakaratnak 
a távol hazából hozzám érkező tanúsí
tásai felköltik agyamban a kérdést, 
hogy miként jutottam azon elhatározá
sokhoz, melyeknek tettekké érlelését 
hazámfiái jóindulatukra méltatják, ott 
látom magamat üldögélni az újhelyi 
várhegy, akkor még fennállott romja 
mellett, meg a Magashegy ormain el
elmerengve az érdekes vidék szemléle
tében, melyhez a honfoglalástól kezdve 
a haza jogainak, a nemzet szabadságá
nak védelmére vívott harcok során vé
gig, a magyar történelem annyi lelke
sítő mozzanatainak, s annyi dicsőséges 
névnek emlékezete van fűzve, mint az 
országnak talán semmi más vidékéhez. 
Ez elmerengések között kezdtem ko
molyan számot vetni hazánk történel
mének tanulságaival, tisztába jönni 
nemzetem jogai megcsorbításainak, pan
gásainak, elmaradásának kútfejei s ba
jai orvoslatának kellékei felől, ott ér
lelték meg a vidék történelméből ki
sugárzó inspiracziók bennem az elhatá
rozást, a nép s a nép által a haza sza
badságának szentelni eletemet s meg
birkózva helyzetem szerénységének 
akadályaival, megkísérlem, hogy erős 
akarattal mit képes tenni a hazának 
szentelt csekély tehetség.

Köszönettel tartoznám Önnek Uram! 
ha módját találná tudomására juttatni 
Ujhely városa polgárságának, hogy ám

bár már 58 éve, hogy a sors onnan 
elszakított, szeretet s kegyeletes ragasz
kodás él szivemben a város iránt, a 
melyhez annyi kedves visszaemlékezés 
csatol, s hogy én büszkeségemnek tartom 
magamat újhelyi magyar embernek ne
vezhetni. «

Emeljünk szobrot Kossuth Lajosnak! 
Helyezzük el egy terünkre s március 
15-én nem szétforgácsolva mint jelen
leg, hanem gyűljünk mindnyájan össze 
a felemelt oltár előtt. Gyűljünk az érc
szobor körül hadd lássa odafent annak 
szelleme, hogy meg nem feledkeztünk 
róla, hadd dobbanjon egyet szellemé
nek értünk ott fenn is melegen érző 
szive.

A jelenlévő polgármester urat kérjük 
fel, hogy ne engedje a szó* üg) ét 
elaludni, ösmerve agilitása, .. bemerve 
a szobor ügy iránti meleg érdeklődését, 
meg vagyok győződve, hogy az ige 
nemsokára testet fog ölteni. Ma még 
nincs érc-szobrunk, de itt jelen vannak 
az abból a korból felmatadt élő szob
rok az ősz honvédek nehányan, hajt
sunk előttünk zászlót s mondjuk meg 
nekik, hogy küzdelmeik nem hiában 
valók voltak s hogy még él bennünk 
a múltakból átöröklött honszerctet.

Az Isten tartsa meg még őket sokáig! 
(Lelkes éljenzés és taps).

*
Ekkor Székely Elek polgármester fel

emelkedik és igaz hazafiságtól fellel
kesedve óriási hatás mellett hirdeti, hogy 
minden magyar ember, de különösen 
minden zempléni embernek kötelessége 
a Kossuth szoborra adakozni, ő neki leg
főbb becsvágya, igazi tettvágya, hogy 
ez a szobor Sátoralja-Ujhelyben minél 
előbb fölállittassék. Ott a banketten 
gyűjtést indít, a hol alig pár perc múlva 
250 korona gyűlt össze.

A Kossuth Lajos szobrára már ré
gebbi lanyha gyűjtés utján együtt van 
5000 korona, most egy bizottság ke
zébe veszi a gyűjtést, estélyek, műked
velői előadások, ünnepélyek rendeztet- 
nek majd a szoboralap javára. Nem
sokára állani fog Ujhely piacán Kossuth 
Lajos szobra.

Nyilatkozat. Március 15-én a hely
beli ipárosok hazafias ünnepére hívtak 
meg, hogy ez estén ünnepi szónok
latot tartsak körükben. E megtisztelő 
kötelesség távol tartott a városi kaszinó 
ünnepségétől, ahol igen szép hazafias 
felbuzdulással gyűjtés indult meg a Kos
suth Lajos szobrának felállítására. És 
mert ott nem tehettem. ez utón kell ki 
jelentenem, hogy Mezei Ernő ur, egy 
hozzám intézett levelében a Kossuth- 
szobor felállításához 200 koronával hozzá 
járul. Sátoralja-Ujhely, 1900. március 
16. Biró Pál.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Felhívás a felvidéki városokhoz. Az
a régóta rebesgetett óhaj, hogy Buda
pest telefon hálózattal köttessék össze 
Kassával, végre a megvalósulás stádiu
mába lépett. A kereskedelmi miniszter 
maga vette kezébe ezt az ügyet, aki 
megkezdte a munkálatokat arra vonat
kozólag, hogy a kassai közhasználatú 
távbeszélő hálózat, az országos helyközi 
távbeszélő hálózattal összekapcsolható 
legyen. E célból az építendő uj huzal
csoportok irány nyomának megállapí
tása végett a kereskedelmi miniszter 
elrendelte a közigazgatási bejárást, a 
mely az érdekelt felek közbevonása 
mellett e héten tartatott meg a város
ház polgármesteri hivatalában.

És mert ez a fontos közgazdasági, 
különösen kereskedelmi szükséglet is 
most ennyire haladt, szóvá kell ten
nünk azt a közhangulatot, amely a 
hegyalja, bodrogköz és a felvidék óri
ási közgazdasági hasznát látná abban, 
hogy ez a telefon-hálózat — amely Mis- 
kolczon át vezettetik Kassára — kter
jesztessék a Miskolcz—Máramaros-Szi- 
geti vonalra is. M.-Sziget, N.-Szőllős, 
Beregszász, Sátoraljaújhely és Munkács 
Ungvári telcfonszárnyvonalak egy a 
közgazdasági és kereskedelmi gyorsabb 
forgalom óriási hasznát jelentenék.

Azt hisszük, ha az érdeke'‘ frosok 
ez irányban közös akciói« U nének

könnyen keresztülvihető volna a Bu
dapest—Máramaros-Szigeti telefonháló
zat is.

x  Hivatalos hirdetmény. Sátoralja-
Ujhely város közellátására szorult- 
jainak a ssegény ügy végleges ren
dezéséig megengedtem, hogy önfen- 
tartásuk végett szerda és szombat 
napokon, az izraelita vallásuak pe
dig csütörtökön könyöradományokat 
gyűjtsenek mely célból az illető sze
gények jelvényekkel látattak el. Midőn 
ezen intézkedésemet a t. közönség 
tudomásara hozom egyúttal felhívom, 
hogy csak jelvénnyel biró szegények 
vannak jogosítva kéregetni, s azon 
esetben ha jelvény nélküli avagv 
szerda és szombat illetve csütörtök 
helyett más napokon jelentkeznének 
kéregetők, azokat a legközelebbi 
rendőri állomáson bejelentsék. Sátor
alja-Ujhelyben 1ÍKX). évi márczius hó 
15. Székely Elek polgármester.

HÍREK.

| Március 20. |
Földi halálod gyásznapján áldó 

imádással borulunk le előtted örök 
nagy eszme: Kossuth.

Nem vagy te puszta név, annak 
az öreg embernek a neve, akit most 
hat éve milliók zokogása kisért utolsó 
útjára. Egy szent örök eszmévé 
magasztosult azóta a te neved. Mind, 
amiért négyszáz év óta küzd és vérzik 
ez a magyar nemzet, a magyar szív  
minden vágya, minden álma, mindén 
reménysége, — minden amit éreztünk, 
de nevezni nem tudtunk előbb, — 
fenségesen, lelkesítőén cseng felénk 
a te szent nevedből, Kossuth.

A te neved jelenti nekünk a füg
getlenséget, a szabadságot, — azt a 
dicső ábrándképet, a melyért vértanuk 
ezrei áldozták már életüket, amely 
után leghőbb, logtitkosabb imája száll 
minden magyar szívnek.

A te neved a mi hitünk, a mi re
ménységünk, a mi bizodalinunk. A te 
neved mondja nekünk,-hogy~nem fog 
elveszni, hogy függetlenül, boldogan 
fog élni a magyar. A te neved bátorít, 
lelkesít, vezérel minket harcra küz
delemre, s a te neved lesz a mi 
diadalunk.

A szeretett eszméjét Jézus neve 
jelenti a világnak, — a magyar füg
getlenség eszméjét Kossuth Lajos 
nevével nevezi a magyar.

Ennek a szent, örök eszmének a 
temploma legyen minden magyar 
ember háza, ennek az oltára legyen 
minden magyar ember keble.

Boruljunk le előtte és imádkozzunk 
hozzá, — imádjuk őt ne csak szóval, 
de minden cselekedetünkkel.

Hozsánna néked, Eszme 1
b .  b .

— Mai tárcánkra, mint nagyjelentő
ségű történelmi adatra, felhívjuk a kö
zönség figyelmét.

— Eljegyzés Brachfeld Arthur bécsi 
kereskedő cs. és kir. udvari szállító, 
eljegyezte Harsányi Lujza kisasszonyt, 
Harsányi Jakab b.-k.-váraljai birtokos 
szép leányát.

— Egán és Sélley, mint a minisz
térium kiküldöttei e héten Ungvárra 
érkeztek és onnan a vármegye föl
vidékére utaztak, hogy a ruténlakta 
vidék viszonyait tanulmányozzák, 
melynek alapján fogják azokat az 
intézkedéseket foganatositani, a me
lyek a galíciai bevándorlást korlátozni 
és a népboldogitási akció alapját 
képezni fogják. Sélley Sándor, mint 
a belügyminiszter kiküldötte tanul
mányozza közbiztonsági szempon
tokból az egész felvidék rendőri szer
vezetét, kihez csatlakozott Egán 
Ede, mint a beregi fölvidék kor
mánybiztosa, hogy jobban és alapo
sabban megösmerje azokat a nyo
mokat, amelyeknek orvoslására első 
sorban szükség van.

— Lindh Marczelia hangversenye. 
A daléneklés ez időszerinti legkivá
lóbb képviselője, Lindh Marczelia 
hangversenye iránt, mely e . hó vé-
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gibi lesz Ujhelyben, mind nagyobb 
érdeklődés nyilvánul, úgy hogy előre
láthatólag ismét zsi házra van 
kilátásunk, mint legutóbb Kubeliknél 
volt. Lindh tüneményes tehetségét 
ép úgy mint Kubelikét ez év haj
nala hozta felszínre, mindkettő egy
formán és egy csapásra meghódította 
a közönséget. A jegyeket (melynek 
árai a Kubelik hangversenyével azo
nosak) már át lehet venni Lővy 
Adolf helybeli könyvkereskedőnél. 
Vidéki érdeklődők jegyeiket távira
tilag megrendelhetik.

— Szakácsy Gyula temetése. Sza- 
kácsy haláláról hirt adtunk a múlt
kor, a hol tévesen volt megemlítve, 
hogy elhunyta a szerencsi posta főnö
kévé kinevezték. Igaz érdem kísérte a 
sirba, de betegsége útját szegte a to
vábbhaladásának. Csodálatos, hogy oly 
gyakori a halálozás és bctegcskedés a 
posta tisztjei és alkalmazottai között. 
Szerencsétlen fatum vagy pedig a mi- 
zerabilisan rossz postahelyiség az oka: 
nem tudjuk, de mindenesetre sajnála
tos körülmény. Szakácsy temetésén 
nagy részvét nyilatkozott meg az el
hunyt derék tisztviselő mellett, holttes
tét Gercselyre a családi sírboltba szál
lították.

— Purim. A mai világban, a midőn 
Szulami t ,  Eszt er  és Barkóé liba, 
a színházak slagerdarabjai révén megint 
lábra kapott a zsidó-kultusz, a zsidók 
farsanggal, a P u r i m o t talán még job
ban ünnepük, mint ezelőtt. Az ünnep 
jelentőségét magyarázni fölösleges : már 
darabot is Írtak róla: az Eszter t ,  
amelyet az ünnep alkalmából sok vi
déki színházban adják, és a mely rivá
lisa akart lenni a Szulamitnak. A zsi
dóknak legvidámabb, mulatságra terem
tett ünnepe a purim, a melyet az Ő rí
tusok rövidebbre szabott, mint a ke
resztényekét a farsangot: de azon a 
két estén, a melyen tart, van annyi 
jókedv, a mennyi eksztraktuma lehet 
egy egész farsangnak. Az idei purim 
csütörtökön és pénteken volt. Az ün
nep első—estéjén szerdán, az istentisz
telet fél hatkor este kezdődött az izr. 
ima házban.

— A hölgyközönség figyelmébe ajánl
juk Révész  Sándor fővárosi keres
kedő hirdetését, mert kellemes megle
petésben részesiti önönmagát azon hölgy 
ki szükségleteit a fenti cégnél szerzi be, 
ahol a legszolidabb kiszolgálásban ré
szesül.

— Révész Imre tánctanitó a tanítást 
városunkban a napokban kezdi meg. Es 
pedig a Caroüneum zárdában c hó 19-én 
hétfőn, hol a beiratások a főnöknő
nél eszközölhetők. A nyilvános táncis
kolában való részvételre a jelentkezé
sek eszközlése Landesmann Miksa és 
Társa könyvkereskedésében minél rö- 
videbb idő alatt kéretik, mivel a taní
tás csak a növendékek meghatározott 
számban való jelentkesés esetén veheti 
kezdetét. Ez idén más táncfolyam nem 
lesz.

— Egy vidéki nagy nyomda pusztu
lása. Mint tudósítónk írja: Simon Jó
zsefnek, a »Tokaj-Hegyalja* cimü heti 
lap szerkesztőjének és kiadójának nyom
dája, ez éjjel ismeretlen okból kigyul
ladt és gépekkel, betűkkel és nagy pa
pir raktárával együtt teljesen leégett. 
Alig volt vidéki nyomda mindenféle 
gépekkel jobban ellátva, mint ez, mert 
a legnagyobb és legszebb nyomtatvá
nyokat képes vol előállítani. Hogy a 
helybeli cukorgyárnak lehetőleg minden 
nyomtatványát képes legyen előállítani, 
minden e nemű gépet megszerzett, en
nek dacára a szüksége ^mtatványok 
alig egy részének kiállítását tudta a 
gyár részére megkapni. A tűz éjjel fél 
12 órakor támadt, az iszonyú szélben a 
rom. kath. kántor-tanítói lakás és mel
léképületeivel együtt leégett, az isko
lák megmentése azonban sikerült. Endre 
Gyula r. k. kántor-tanitónak is nagy a 
kára, mert a pádon levő fehérruha- 
nemüje, a kamarában minden életnemü 
teljesen leégett. A kár igen nagy, kü
lönösen nyomdai berendezés értéke meg
haladja a 40 ezer koronát, melynek alig 
harmada térül meg a biztosításból. A 
részvét óriási, még szerencse, hogy em
ber életben nem esett kár. — A lap 
megjelenése bizonytalan ideig be van 
szüntetve.

—A felvidéki házalók. A kereskedelmi 
miniszter a törvényhatóságokat körien- 
delclilcg értesítette, hogy az Árva- és 
Zólyomvármegyékből származó házalók 
hetivásárok-latogatásának jogát ez ed
dig kiadott ren Jeletek nem korlátolják. 
Kötelessége azonban a hatóságnak 
minden előforduló esetben pontosan és 
lelkiismeretesen megállapítani azt, váj
jon valóságos házalóval, avagy oly 
egyénnel áll-c szemben, ki a házalást 
engedelmet kizárólag hetivásár-látoga
tásra használja föl. a  házalónak azon
ban szabadságban áll levkenységét csu
pán egy kisebb körre, esetleg néhány 
helységre korlátozni és igy abból a kö
rülményből, hogy csak egy községben 
iiz tényleg házalást, egymagában heti
vásár-látogatási jogának elvesztése nem 
következik.

— A szerencsi állami iskola helyé
nek kimérése a posta előtti köztéren, 
az államépitészeti hivatal tanfelügyelő 
községi bizottság jelenlétében március 
13-án délelőtt történt meg a nagy kö
zönség élénk érdeklődése mellett. Az 
impozáns épület a háromszögű tér kö
zepén fog, az állami ut felé fronttal 
épülni, már a 4 terem és egy tanítói 
lakás alapozása és falazata is úgy épül, 
hogy arra szükség esetén emeletet is 
lehessen huzni. Az épületnek május ele
jére tető alá kell kerülni, ha csak a 
hivatalos jóváhagyások, árlejtési tárgya
lással el nemHiúzzak pár hétre az időt. 
Az intézetnek szeptember elsején meg 
kell nyílni a mely időre a tanítók és 
iskolaszék kinevezése is meg fog tör
ténni.

— Tűz Nagymihályban. Lapunk előző 
számában említettük már, hogy Nagy
mihályban e hó 13-án a város két he
lyén is tűz támadt. Tudósítónk részle
tesebben is megírja a tüzet, a mely este 
7 órakor a város felső utcáján Csincsár 
György csürjében keletkezett, ettől gyul
ladt ki a szomszéd csűr, sőt Petroszki 
András háza is, melyeknek mentéséről 
szó sem lehetett, csakis a pusztító elem 
tovább terjedését akadályozták meg. 
Mikor a tűzi lárma elcsendesült, mint
egy esik lü órakor ismét félreverték a 
harangot, már ekkor lángban volt özv. 
Widder Izidorné templom utcai háza, 
ezt a tüzet sem tudták eloltani, meg- 
gyuladt ettől a Fróhlich Gyula háza is, 
mindkét tetőzet teljésen leégett. Egy 
pár önfeláldozó, derék ember müve volt, 
kogy a lángban álló házból a betegen 
fekvő ősz Widder Izidornét kimentet
ték. A kár nagyobb része megterül, 
mert a házak az Első magyar általános 
biztositó társaságnál és a Fongicrnél 
biztosítva voltak. De ez nem vigasz. 
Mert valóságos a zemplénmegyei köz- 
biztonság, a hol a gyújtogatások a leg
főbb vidéken és különöseu Nagymihály
ban majdnem napirenden vannak. És 
az szégyenletes nembánomság, hogy 
egy ily fejlődő kereskedelmi város nem 
tud egy valamire való tűzoltó egyletet 
létesíteni és pár koronát tűzoltó felsze
relésre áldozni. Mert a mostani tűznél 
is mentésről szó nem lehetett, azért 
mert minden hiányzik.

— Családi dráma a gyermek vallása 
miatt. Gere Gyula kassai ácsmester 
csak nem régen esküdött örök hűséget 
Kurucz Zzuzsánnának, aki megígér 
tette a vőlegénynyel, hogy a szüle
tendő fiú gyermeket római katholikus- 
nak nevelteti, dacára, hogy azt apja val
lása után reformátusnak fogják keresz
telni. Hanem Gere Gyula később meg
bánta ezt az Ígéretét s a nászéjszaka 
után kijelentette az apósának, hogy a 
fiából mégis csak református lesz. Eb
ből olyan veszekedés támadt, hogy a 
fiatal asszony testvére K u r u c z Pál 
lekapva vadászfegyverét, rálőtt a 
menyecskére, saját testvérére. A legér 
dekesebb ped:g a dologban, hogy a 
fiatal asszony bármennyire szereti is a 
férjét, válópert indított ura ellen.

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik 
gyomorbaj, étvágyhiány, rossz emész
tés, májfájdalmak, kólika, vérszegény
ség, ideges fejfájásban szenvednek, hasz
nálják a világhírű Pserhofer vértisztitó 
labdacsokat, melyek teljesen ártalmat
lanok, gyorsan és biztosan hatnak és a 
legelsőrendű orvosok által ajánltatnak. 
Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. ol

vasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert b. 
figyelmükbe ajánljuk. 1. tekercs, mely 
6 doboz á 15 labdacs 1,05 fi t. A pénz 
előz etcs beküldése után egy tekercset 
1.25 frtért, 2 tekercset 2.30 írtért, 3 
tekercset 3.35 frtért küld bérmentve 
Pserhofer J, gyógyszertára, Bécs, I. Sin
ger Strasse 15.

— Magyar Nemzet politikai napilap 
lapunk mai számában közölt hirdeté
sére különösen felhívjuk lapunk t, ol
vasóinak szives figyelmét. A »Magyar 
Nemzett főszerkesztője J ó k a i Mór és 
Bcks i cs  Gusztáv, felelős szerkesz
tője Ador j án  Sándor. Kiadótulajdo
nos: Athenaeuin irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság.

— Fontos háziasszonyoknak ! A lakás 
csak akkor lehet tiszta és pormentes, 
ha a padló fénymázzal van be vonva. 
Puha padlóknál ez akkor érhető el leg
jobban, ha azt az Eisenstádter-féle Li
nóleum padló zománccal kenik be. Ezen 
kitűnő és elismert legjobb fénymáz 
gyorsan szárad, tartós és gyönyörű 
fénnyel bir, nem terjeszt kellemetlen 
szagot, olcsóbb minden más fénymáz
nál, mert kiadóbb és tartósabb. Érték
telen utánzatoktól óvakodjunk és kérjen 
mindenki kizárólag Eisens ta dt e r féle 
»Linóleum padló zománc*-ot törv. be
jegyzett »vaslovag« védjegygyei.

— Vérgyógyászat (Hámopatia). Már
több ízben említés történt ezen uj 
gyógymódról, mely, mint a napról- 
napra elért remek eredmények biz<> 
nyitják, hivatva lesz e most uralkodó 
gyógymódoknak teljesen uj irányt adni. 
E gyógymód feltalálója és egyedüli 
képviselője Dr. Kovács J. fővárosi or
vos, kinek Budapest V. Váczi kögut 
18. sz. alatt hámopatiai intézetében, 
teljes gyógyulást nyernek mind azon 
betegek, kik asthma, szív-, gyomor-, 
bél-, hólyag vagy idegbajban (különösen 
neurastheniában), továbbá vér- és bőr- 
bántalomban szenvednek. Ilyen betegek 
el ne mulaszszák a hírneves szaktudós
hoz segítségért folyamodni.

— Tavaszi divat. Már gyönyörköd
hetünk a tavaszi, ezúttal igazán szép 
divat ruhákban. A legkényesebb 4zlé- 
süeket is meglepheti az eredeti angol 
és francia ruhamodellek, igazán elite 
darabok megnyerő szépsége, sikkje és 
sokasága a A t s és Tá r sa  utódai ,  
Gar t ne  iv_H o 1 v a y _és T á r s a cég 
budapesti (IV. Szervitatér 5. sz, a.) dús 
raktárában, hol a női konfekció ágába 
vágó összes cikkek nemcsak a legelő
kelőbb jó minőségben kaphatók, hanem 
aránylag nagyon jutányos árakon is. A 
t. hölgyközönség siet is ezen elsőrangú 
divatszalonba, hogy idejekorán kivá- 
laszsza a legmodernebb toilett szük
ségleteit.

KÖZGAZDASÁG.

Gazdasági téli tanfolyam.
— Záró ünnepély Porbonyikon. —

A gróf Mailáth József által létesített, 
a múlt év december havában megnyi
tott gazdasági és házi ipari szaktanfo
lyam záró ünnepélye e hó 15-én dél
előtt tartatott meg Perbcnyikben a 
nyesési uradalmi épületek tanműhelylyé 
átalakított termében.

Amint már lapunkban többször je
leztük a közérdekben számos irányban 
tevékenykedő főur ezen lépését is siker 
koronázta. A nép megértette és mél
tányolta a nemes törekvést, felhasználta 
az ösmeretszerzési alkalmat s elmond
hatjuk, hogy a tanfolyam eredménye 
nagyban és egészben megfelelt a jogos 
várakozásnak, sőt a házi ipari oktatás 
terén felül is múlta.

Hanem különösnek tartjuk, hogy a 
vármegyei gazdasági egyesület ezen 
szaktanfolyammal szemben nemcsak 
hogy annak tartama alatt ridegen el
zárkózott, hanem a köteles érdeklődés 
azon minimumával is adós maradt, hogy 
annak eredménye után tudakozódva 
legalább a vizsga számba menő záró 
ünnepélyen képviseltette volna magát. 
Nem vesztett ugyan jelentőségéből 
semmit a záróünnepély a gazdasági 
egyesület képviseletének távol mara
dása által, de jogosan feltehetjük azt

a kérdést, hogy vajon hivatásának ma
gaslatán áll é az a gazdasági egyesület, 
amelyik mikor programmja egyik es- 
sentialis részének megvalósításáról van 
szó a/ érdeklődés fölkeltésének köte
lessége helyett a közönyben mutat 
példát?

Érdekes reflexiók kéredzkednek tol
iunk alá s az összehasonütgatásokra 
csiklandoznak, amidőn gazdasági egye
sületi lepelben egészen más fajta ten
denciák nyertek inkarnatiot, bezzeg 
volt akkor műérdeklődés, láttunk szőlő 
tanulmányi utón olyan vidékről lekerült 
»érdeklődőket* ahol krumplit termesz
tenek, s ahol igazán Hekuba az, vajon 
a szőlő gyökerének árt-é a peronospora 
vagy a levelének a filloxera. De ezek
ről majd máskor.

*
A záró ünnepélyen a földmivelési 

kormányt Tormay Béla miniszteri ta
nácsos képviselte. Az érdeklődő értel
miség és a jelentékeny számban Össze
gyűlt földműves gazdák előtt gróf Mai
láth József rövid velős beszédben vá
zolta a tanfolyam célját s számolt be 
a kezdet nehézségei dacára is figye
lemre méltó eredmény statisztikai ada
taival. Majd Tormay miniszteri taná
csos intézett tapintatos buzdító beszé
det a földmives gazdákhoz s annak be
fejeztével személyesen vizsgálta meg 
az Abonyi Károly sárospataki tanitó- 
képezdei tanár által oktatásban része
sített fiatal paraszt fiukat.

Az értelmes feleletek szépen nyug
tázták egyrészt a tanár szakavatott ok
tatásának eredményét, másrészt meg
győzték a hallgatóságot arról, hogy 
tudással, tapintattal, jó akarattal minő 
jelentékeny mértékben tágítható az el
hanyagolt nép látóköre a gazdasági ös- 
mereteknek sőt a közgazdasági kérdé
seknek a nép fogalomköréhez mért te
rületén. A praktikus dolgok ösmeretc 
mezőgazdaságban, állattenyésztésben, 
szőlő és gyümölcs kultúrában, a fo
gyasztási, hitel és értékesítő szövetke
zetek jelentőségének méltatása szűrő
dött le az egyszerű földműves fiuk ér
telmes-beszédjében.

A házi ipari szakoktatás produktumai 
pedig valósággal meglepték az érdek
lődőket. A hántatlan fűzvesszőből font 
primitív kosártól kezdve a fejlődés fo
kozatául keresztül ott láttuk a félfinom, 
finom és igazán piacképes kifogástalan 
fonott munkákat hántolt és festett fűz
vesszőből, gyékényből. Köztük nem 
egy olyan darabot is amelyik a finnyás 
ízlést is kielégíthetik s a szalonok asz
talára nyertek igény jogosultságot.

A gyékény fonás kultúrájában a fő- 
érdem a bodrogközi jótékony nőegy- 
lcté, amelynek élén Mailáth József 
grófné fejt ki a legnagyobb elösmerésre 
méltó tevékenységet. Ott a szemünk 
láttára fontak a tanfolyam fiatal leá
nyokból álló növendékei kalapokat, 
szivar tárcákat, disz kosarakat, házi 
cipőket s több apróbb nagyobb dísz
tárgyakat, amelyek versenyképes pro
duktumait képezik az e nemű iparcik
keknek úgy annyira, hogy e téren többé 
nem kísérletezésről, hanem sikeres ered
ményről számolhatunk be, s hogy töb
bet ne említsünk, egyes fonott munkák
ból jelentékenyebb mennyiség egy bécsi 
kereskedő egyenes megrendelésére ké
szül. A grófnő nemcsak lelkes buzdi- 
tója, kezdeményezője eme kenyéradó 
házi ipari foglalkozásnak, hanem gya
korlati közvetítője annak is, hogy a 
készítmények megtalálhassák fogyasz
tási piacukat is. Vajha sokan követnék !

A téli tanfolyamot 72 napon át el
méleti előadáson 2187 hallgató, a házi 
ipari előadáson pedig 83 munkanapon 
át 1978 hallgató, tehát összesen 4105 
hallgató látogatta. Ez az első eszten
dőre fényes eredmény.

Ott láttuk a szőlőkosarat, a gazda
sági használatra szánt fonott munkákat 
a szekér kastól a törekhordó kosárig, 
fonott bútort Ízléses kivitelben a grófi 
kastélyból került minta után készülve, 
a közönséges takaró gyékényt, a cirkö- 
les seprőt, szóval mindent ami gya
korlati, airi hasznos. Bámulatos, hogy 
a rendelkezésre állott rövid idő alatt 
és fogyatékos eszközökkel s hozzá a 
kezdet nehézségeivel küzdve ily ered
ménnyel állunk szemközt.



22. szám. (5) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H I R L A P. Szombat, márczius 17.
Amint hallottuk és a miniszteri meg- utján hívta fel városunk és a környék , 

bízott is kijleniette a fonó műhely ál* tanítóinak figyelmét ez uj módszerre. , 
landósittatni fog, s őszintén megvallva melynek bemutatását március hó 14- | 
ebben látjuk a törekvés igazi sikerét, ikére jelezte. Ugylátszik a felhívás , 
mert csakis ez utón valósiható meg az komoly figyelemre talált, mert a 
a cél, hogy népipari foglalkozás a siker nevezett napon az állami iskolának 
erejével vájjon magának medret a kissé ugyancsak nagyszámú vendége volt. 
indolens köznépünknél. kik a Gárdonyi által bemutatandó

Miután a tanfolyam növendékei bizo- phonomimikai módszer meghallgatá- 
nyitványukat megkapták s úgy a föld- sára gyűltek össze, 
mivelési kormány, valamint a gróf Az érdeklődök között ott láttuk 
Mailath József részéről adományozott Dókus Gyulát Zemplénvármegye fő- 
jutalom könyvek köztük kiosztattak, jegyzőjét, gondnoksági elnököt, Zem- 
a gróf és Tormay miniszteri tanácsos plénvármegye kir. tanfelügyelőjét, 
lelkes zárbeszédeik után a záró ünne* Dezső Lajos tanítóképző igazgatót 
pély berekesztetett. Sárospatakról, Szekerák Kálmán Sá-

Kgy fiatal földműves nehány kere- rospataki főesperes és apát plébánost, 
setlen szóval köszönte meg a védurnak Kádár János legényéi ev. ref. lelkészt, 
s a kormány képviselőjének a nép iránt Ertl Heribert tanfelügyelőségi tol- 
tanusitott kegyes érdeklődésüket és nokot, Petsár Gyula. Violet Gyula 
fáradozásaikat. Végül pedig Antalóczy és Szokolszky Bertalan újhelyi rom. 
Antal lelesz-pólyáni g. kath. lelkész a kath. segédlelkész- hitoktatókat, Ba- 
bodrogközi földműves közönségének logh Kálmán pataki gyakorló iskolai 
nevében mondott szép, lendületes be- tanítót, Landesmann Miksát a „Felső- 
szédet amelyben a grófi pár iránti hálás magyarországi Hírlap'* kiadóját, sok 
köszönet nyert kifejezést elösmerésre vidéki tanítót, nevezetesen Lege- 
és utánzásra méltó önzetlen buzgólko- nyéről, Csörgőről. Isztáncsról, Nagy- 
dásukért. —th. —s. Toronyéról Lasztóczról. stb. Továbbá

— az állami iskola gondnokságát, Ka-
* A jégverés elleni v é d e k e z é s . tinszky Geysa plébános és l)r. Rci-

Oszkár az országos meteoroligai in- c‘iarfl Salamon ügyvéd képvisele- 
tézet asszistense a földművelésügyi Bűién, 11 helybeli rom. kath. az izr. 
miniszter megbízásából a jégverés 08 £ÍJr. kath. tanítókat teljes szambán, 
ellen való védekezésről e hó 20-án a ref  egyhaz kántorát es az a lanu 
kedden délelőtt a vármegyeháza nagy- iskola 15 tagból allo tantestületet, 
termében előadást tart. * Összesen mintegy 50 tanférhut, tam-

* A szerencsi cukorgyár ez évi mun- tónőt es tanUgybarátot.
káját március 12-én teljesen elvégezvén, A phonomimikai módszer bemu- 
március 17 én ennek örömére nagy nép tatasa előtt Gárdonyi melegen üdvé- 
mulatságot rendez. *ö>te, , fainban Usszngyult

, . . . ... erdeklodoközönseget. hálás kőszene-* Pártoljuk a haza ipar A belugy- t - . ki 1 Z ,Meklő<lésé,-t s
mmiszter rendeletet küldött az összes ^  mintegv negyedóráig ismer-
és így Zemplénvármegye torvényhato- teMe móds~,. elS.,yeit az eddig 
ságához is, hogy hivatalos pecsétjeiké haszn£Üt m(idszerek felölt. Ennek 
es bélyegzőiket a haza, .párosoknál bevégeztóvel fogott csak mddszerénelt 
készítessék. bemutatásához. Tanítványai tiszta.

* Mezőgazdasági munkások nyilván- szép feleletei, a hangok* bámulatos 
tartása. A földmivelésügyi minisztérium tiszta kiejtése, összekapcsolása, a han- 
munkásügyi osztálya a községi és tör- g0kat érzékeltető jelek használata 
vényhatósági munkásközvetitőktől be- s a könnyed folyékony olvasás külön
érkezett jelentések alapján nyilvántartja külön s együttesen is mind megle- 
azokat a munkásokat, kik lakóhelyű- pflen sikerültek s általános tetszésben 
kön kivül is hajlandók munkát vállalni, részesültek.
A minisztérium munkásügyi osztálya \  kir. tanfelügyelő Nemes Lajos 
mindazoknak, a kik munkásokat óhaj- kir. tanácsos csak a jelen voltak hű 
tanak felfogadni, szóbeli, levélbeli, vagy érzelmét tolmácsolta, a mikor a be- 
távirati megkeresésére díjtalan felvi- mutatott tanulságos tanításért az egy- 
lágostással szolgál s a munkások szer- Legyült^k köszönetét fejezte ki. A 
ződtetését megkeresésre készséggel köz- mikor pedig arra szólította fel a meg- 
vetiti. jelent tanügybarátokat és tanférfiakat.
----    ---------  -- ~~ ~ " hogy módjának bíráló véleményt a

T*ANÜGY 11 látottak fellett, bizony senki sem
akadt, ki a bemutatott módszerről 
elitélőleg mert volna nyilatkozni. —

Az alvó leányzó ébredez.
Már t. i. az állami iskola váró- kát ez nagyon természetes akkor, 

sulikban. Mert eddig csak imponáló mikor korszakos újításról van szó s 
épületéről tudtuk hogy van. Oly egy vérünkké vált, bár nem jó, de 
csendesen, zajtalanul végezte műkő- megbukott módszer fellett kell pálezát 
dósét, hogy bizony-bizony még esak törni. Ezt csak lassan idővel érhetjük 
azt sem vettük, úgy szólván észre, ep mert hiába, minden nagyképüs- 
hogy létezik. Ma már ezt is tudjuk, ködés. minden vaskalaposság és fon- 
A leányzó felébredt. Köszönet erte toskodás daczára is a phonomimikai 
Gárdonyi József tanítónak, mert az módszeré a jövő. s az érdem pedig 
révén fordult a közfigyelem ezen — Gárdonyié, hogy Zemlónvármegyo 
városunknak nagy anyagi áldozatával tanítóságának most ugyan szükebt 
létesített tanintézete felé. Ez a fiatal körben mutatta be. de reméljük, hogy 
tagja az állami iskola tantestületének a jövő ősszel tálul modot arrâ  is 
birt elég erkölcsi bátorsággal sorom- hogy a vármegye összes tanitóságá 
póba lépni s bemutatni Grosselin nak is bemutassa.
* phonomimikai* módszerét, melyet ná- Paedagogus.
Ilink Czukrász Róza honosított me^ — „— -   , ■ ■ —
s a melynek Gárdonyi is apostolává tvtvtt 'T  'TTTIP
szegődött, — E módszer az irva-ol- IN IIJL  1 - 1  rbiv. )
vasás terén tanügyi körökre mind- ------
egyre nagyobb és nagyobb érdeklő
dést kelt s folyton több és több a  ezékei dalnoknak,
apostolra, követőre talál. Jelképes , , • „pm-ínn
hnngoztatósi módszernek nevezhetnek V arlaky Sándor ezéke plebáno 
(alán magyarul, mert e módszer a urnák l.ozzn[ intézőit »]’ t. " el>( ' ' 
hangokat ielek segélyével érzékelteti, a „Felsm. Hírlap márczius link 
azaz láthatóvá teszi egyszersmind azt. számában ..Dal tere >«“'  ̂*
a mi eddig csak hallható volt. . rő “ cznn alatt közzétett  ̂ válasza

Kiemelendő elónye pedig az a többi kénytelen be jut a tja •Ae«
gyermek-gyötrő módszerek fölött, pus mesejet « - 
hogy egy cseppet sem fárasztó s állatkáról.  ̂ TY1,urv.,
emellett mullatató s igy a gyermek A február ho 27-cn gf.
figyelmét játszi modorával folytonos közgyűlésén () ‘1 ,
élénkségben tartja s a mi a fo: a azt gondolta. hogy * ■• » ^
hangok össsekapcsolását oly bánni- s az egesz ? t Jj* n: .* nioírfoledkeze
latos könnyűséggel eszközli, hogy az huniak fogja 1 1 > ^
még a leggyengébb növendékeknél *) g  rovat alatt közűitekért a szerkesz 
sem fárasztó. Gárdonyi a helyű lapok nem felelős.

izonban arról, hogy a hangja nem galma sincs és hátramaradottságában 
oroszláné és minden józan gondol- azt hiszi, hogy a narasztosztály a 
Lodásu ember megtudja ítélni, hogy Dózsa-féle paraszt lázadás óta mai 
íz oroszlánbőr alól kilóg a — mond- napig meg van fosztva szabad kői
nk a lóláb! tözködési jogától.

A „lmzafiság" bőrébe bújva keser- 4. Továbbá bebizonyította, hogy 
•csen könvezett az Amerikába való ^ k k a \  korlátoltabb, mintsem hogy 
kivándorlás ellen, de figyelmen ki- a* ügyvéd jogairól és hatásköréről 
,-ül hagyta azt, hogy a mi népeink sejtelme volna es arról sincsen fo- 
ulajdonképen nem vándorolnak ki ffilma. hogy az ügyvéd ot megbízó 
Amerikába, mint más nemzetiségűek, feleit peres és perenktyüh ügyekben 
miiem megélhetés és munkakeresé képviselheti és ügyeikben eljárhat, 
•zéljából megy ideiglenesen Ameri- Nem tudja, hogy épen az egyes 
uíha és minden józanul gondolkodó nagybirtokosok nyomása következté- 
Miiber tisztában van azzal, hogy kö- ben az útlevél megszerzése annyi 
ivei nem hazafias fájdalomból szár- akadályokkal jár, hogy a paraszt- 
uazlmtnak; hanem az egyes nagy- osztály kénytelen ügyvédnek segé- 
!>irtokosok felsziszenése azért, hogy lyét igénybe venni, hogy egyéni 
most már nem lehet a „misera plebs“-t szabadság jogait érvényesíthesse, 
tetszés szerint robotoltatni. ameny- 5- Az egész ezikk tartalma bizony- 
nviben azoknak egy része tízszeres ságot tesz arról, hogy a Reveren- 
inunkabért talál a tengeren túl és dúsnak agyveleje, ha valaha norma- 
íiz igy előállott nagyobb kereset és lw is volt, jelenleg meg van hibbanva, 
kisebb kínálat folytán hazai mun- azért is vele további polémiába nem 
kabért követelnek s a felszólaló ür bocsátkozom és végül idézem az is
is kénytelen ama favágónak, kire mert szállóigét „a kutya ugat -  a 
mint bizalmi emberére hivatkozott hamván halad!“
20 krral nagyobb napszámot fizetni I.-Terebes, 1 «KX). rnarcz. 12.
s ez fáj oly nagyon hazafias és áj- Dr. Paid Andor.
tatos lelkületóneK! ....................

A Reverendus hazafisága tehát Kiadó tulajdonos:
S Š - 1  saf/t j á L M i  LANDESMANN M IKSA^
akarja — de a népre nem gondol! —
Ami pedig érdekükbe ütközik, az eg- b3d. vg./18Ö9
bekiálltó „hazafiatlanság.“ A hang- Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ,
zatos frázis még nem lmzafiság szent A11. . . .  , . ...
atyám! Különösön nem. ha az ön- Alulirt kiküldött bír. végrehajtó 
ériekből történik. Hogy pedig haza- ezenne közhírré teszi, hogy a szc- 
liaságát tettekkel bizonyitotta volna, eoncsi kir. jarásbiróságnák 1890. évi
vagy a nép jólétéért valaha valamit V. 811/2. az. ..végzése folytón Hi
telt volna. arról sajnos hallgat a kró- Kovács Oalior ügyvéd ál al képviselt 
nika. Figyelmen kívül liagvja lelki- Tallyai népbank felperes részero Lesko 
atyám, hogy a felföldön n , -Ítél- János alperes ellen 14d frt. követelés 
kid, egy tehénért cseréltek, ma pe- es jár. erejéig elrendelt kielégítési 
dig annak ára 1000-1500 frt. Hál- végrehajtás folytan alperestől lefog- 
szécs. Terobes vidékén pedig negyed bili 1200 koronára becsült ingósá- 
telek ára 800 frt volt, ma pedig 3000 gokra a szerencsi kir. járásbíróság 
frt, ez az amerikai pénz követhez- 1800. ev, y. d ll/2 sz. vegzesevel a 
ménye egyrészről, másrészről az. hogy további eljárj elrendeltetvén, annak 
ön f't atyám 20 krral nagyobb nap- ™ alap es felulfoglaltatok követelése 
számot kénytelen fizetni. pejéig is, amennyiben azok kielégi-

J' tesi jogot nyertek volna. Mezo-Zom-
Az oroszlánbő • köntöse még nem poron ajperes lakásán leendő megtar- 

valódi oroszlán, azért nem is tartom ^ ga határidőül 1900. márczius hó 
érdemesnek az azokban foglalt banda- 2Q napján délelőtt 10 órája kitüzetik. 
bandákra részletesen kiterjeszkedni. a nijjcor a biróilag lefoglalt 1 gőz- 
esak azt constatálom belőle, nnsze- ni0Zg()ny 2 ló. 1 szekér. 1 gabona 
rint nyilatkozatával nekem a kívánt tisztító a legtöbbet Ígérőnek készpénz
elégtételt akaratán kivül is megadta. fizetés mellett, szükség esetén becs- 

L Nyilatkozatának sértő részét, áron alul is el fognak adatni, 
hogy „Botrányos dolog, a mi koztu- peihivatnak mindazok kik az elár- 
domasu, hogy van a inegycben cgv vereZendő ingóságok vételárából a 
banda, mely a kivándorlást elősegíti v^grehajtató követelését megelőző 
s annak vezetője egy terebesi ügy- kielégítéshez jogot tartanak, a meny- 
véd*‘ — visszaszivta. nyiben részükre a foglalás korábban

2. Feltűnési viszketegségből eredő, eszközöltetett volna és ez a végre- 
henezegésével bizonyítvánvt állított hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
ki magáról, hogy a tisztességről na- hogy elsőbbségi jelentéseiket az ár- 
gvon gyarló fogalmai vannak, ameny- veres megkezdéséig alulirt kikül- 
n’yiben engem nem az illetékes fó- döttnél Írásban beadni, vagy pedig 
rUm előtt vádolt, hanem a megyei szóval bejelenteni el ne mulasszák, 
gyűlésen szájhősködött, ahol én. —- mert különben csak a vételár fölös
nem lévén megyebizottsági tag — legére fognak utaltatni, 
jelen nem voltam és magamat nem Kelt Szerencs, 1900. évi márczius 
védelmezhettem. hó 7 napján.

3 Bizonyítékot szolgáltatott arról, Stern József
hogy az egyéni szabadságjogról fo- _________ kir. bírósági végrehajtó.
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses jf 

tudomására hozni, hogy k
ü február 1-től |

Íf piheni polgári ser-1
jf fő zd e  so ré t fogom  k im érn i. |

i1 Tisztelettel ff

| Friss I I .  I
Jíaponta friss csapolás. II Révész Sándor női- férfi divat-áru és confectíó terme

|  Maison de I^uxe.

|  £■#** BUDAPEST, VII. Csömöri-ut 6. *«§-<*
I M esteri saabással késisitek D iva tte rm em  p á r is i  m intára  va N ői kalapokat,
8 eleeáns öltöaékeket- berendezve, S(t --------- kitásá t eredeti modellek
^  S  „ -----  k izá ró la g  e red e ti m odellek  u tá n  -----  m in tá já ra  m érsékelt á r
& különleges szövetekből. készítem  m ellett eszközlöm .

|  filsb 0 ollPon) Divatkelme, €rnyő, (nap- és esőernyő) fátyol, fehérnemű, férfi-kelengye, függöny, fűző, (mieder) jyermek-kelengye, 
f  illatszer, ingek, (blouse) Kesztyű, jVlosó, (creton, batist de lame) Jfyak-öiszek, (Jabot) f̂ői-kelengye, Selyem- és szőnyeg-áruk
1 versen ym en tes beszerzési telepe.
I  SWT Szigorú üzleti elvek. "
|  Nagyságos asszonyom !
5 Megklilömböztetett tisztelettel van szerencsém nagyrabecsiilt tudomására hozni, hogy tavaszi eredeti újdonságaim
I  megérkeztek. Rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy az előkelő hölgyközönség szükségletét úgymint ezideig, a jövőben 
S is szigorúan olcsó szabott árak mellett a legújabb (heute noveauté) és legjobb kivitelben beszerezhesse nálam.
|  D aczára az idei nagy árem elkedésnek azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idei korán és nagymeny-
I nyiségben eszközölt bevásárlásaim  folytán az összes áru készletem et minden árem elés nélkül bocsájthatom forga-
I lomba. 20 koronán fe lü l i  rendelményekct bőr mentve szá llítok; idegen szövetekből is készítek toilette-okat.
I Amidőn még az alantirottakról szives tudomást venni szíveskedjék, kérem megtisztelő rendelményeit, melyeknek
|  lelkiismeretes és pontos teljesítéséről czégem jóhirneve kezeskedik.

|  Kitűnő tisztelettel c Révész Sándor.
} Teljes felelősséget vállalok a nálam vásárolt árukért, meg nem felelőt visszaveszek és kívánatra az
I érte fizetett összeget is visszatérítem.
9 Á ltalános tnegjegvzé- Levólbeli megrendeléseket lelkiismeretesen teljesítek.
|  Választék küldeményeket az összeg előzetes beküldése mellett a kivánt csikkből eszközlöm: meg nem
\ onl, r. tn.JALi .A felelő áruért az összeget nostafordulattal visszaküldöm.
\ se k a  vidéki rendelmé- Rendelmónyeket a beérkezés napján pontosan intézek el.
i Mérték után készülő rendelményeket a lehető legrövidebb idő alatt szállítok, a pontosság érdekében
| nyekre vonatkozédag. minta darabot kérek.
k Mintákat kívánatra bérmentve küldök, de szükségesnek talál« )? í a ezikket megnevezni, t. i. mily hasz- I
I nálatra szükségeltetik.

Nyomtatott Landesm ann  M iksa ós T á rsa  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely
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12 darab két éves ellőfélben levő bonyhádi 

üsző és 1 két éves intálli jámbor bika

Bogyaynál
S áro sp a ta k o n .
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Első zemplénmegyei honi bútorcsarnok, g
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Van szerencsém tisztelettel a n. é. közönségnek b Q  
?} tudomására hozni, hogy egy nagy bevásárlásról haza Q  

érkezvén, ez alkalommal azon szerencsés helyzetbe juttot- Q

|  BÜTORRAKTARAMAT I
O  a legmodernebb szalon, ebédlő, és hálószoba berende- O

Í zésekkel óriási választékban bővíthettem ki. O
Tekintettel pedig azon körülményre, hogy ezen nagy a  

bevásárlásom alkalmával egész raktárkészleteket vettem  a  
meg azon kellemes helyzetben vagyok, hogy m ától fo g va  Ja  
á ru im a t sokkal olcsóbb árakon hozhatom forgalom ba  a  
m in t ezelőtt. Miért is kérem e kedvező alkalmat meg- 
ragadni és ígérem, hogy a n. é. közönség bizalmát mint q  

q  eddig, úgy ezután is igyekezni fogok kiérdemelhetni. a
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