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Megváltozott-é a kormányzat 
iránya, vagy nem? Megváltozott-é 
a közszellem, vagy nem ? Megvál
tozott-é a kormánypárt politikája 
vagy nem r Megszűnt-é a régi rend
szer, vagy változatlanul folyik to
vább ?

Mindezek olyan kérdések, ame
lyek bizonyára első sorban érde
kelnek minden magyar embert, 
mert hiszen ettől függ hazánk sorsa, 
jövője. És mégis immár két esz
tendeje nincs ember Magyaroszá- 
gon, aki ezekre a létkérdésekre 
biztos, autentikus választ tudna 
adni.

Ha tiz ember azt kiabálja, hogy 
minden megváltozott, hogy uj rend
szer uj korszak kezdődött, min- 
gyárt akad húsz. aki visszakiáltja, 
hogy igenis nem változott meg 
semmi: ugyanaz a párt, ugyanaz 
a szellem, uralkodik most is, ami 
azelőtt.

És ezek is, azok is egyazon 
egységes kormánypárt hívei, és 
mindnyájan lelkes követői Széli 
Kálmán urnák és az ő úgyneve
zett »irányának*. (Amit azonban 
csak olyan joggal lehet iránynak 
nevezni, mint az S betűt egyenes
nek.)

Aki pedig első sorban volna 
hivatva és kötelezve e felől nyi 
latkozni, a miniszterelnök már két 
esztendeje művészileg hallgat. És!

feltalálhatnak olyan borsajtót,
amely a szőlőből az utolsó atom 
nedvességet is kiszorítja, de senki 
se képes feltalálni olyan sajtót, 
amely a miniszterelnökből határo
zott választ préseljen ki arra, hogy 
megváltozott-é a rendszer vágy- 
nem ?

Ha sarokba szorítják, majd ki
talál ő egy formulát, ami meg
nyugtatja Apponyit is, Falkot is, 
s amibül nem lesz okosabb senki, 
— de tisztességes, komoly választ 
semmi esetre se fog adni.

lg)' bolonditja egymást a mi
niszterelnök és pártja, és igy bo- 
londitják közösen az országot, 
immár két esztendeje. Hazudnak
egymásnak, hazudnak mindenki
nek, hazudnak az egész nemzet
nek A levegő telítve van már a 
helyzet temérdek hazugságaival, 
s ezek a hazugságok egész közé
letünket megmételyezik. Sehol 
egy igaz vonás, egy igaz szituáció, 
egy igaz gondolat. Csupa tette
tés, ámítás, színlelés, takargatás, 
csupa világcsalás!

Bánffy legalább megmondta 
nyíltan, hogy ő milyen párti — 
de Széli Kálmánról talán a gyón
tató papja se tudja, hogy a Falk 
Miksa pártján van-é vagy az Ap- 
ponyién ?

Vájjon hogy fognak majd evvel 
a szfinksz programmal a választók 
elé lépni? Mit fognak nekik mon
dani' Azt-e: Itt vagyunk, ugyan
azok, akik voltunk. Nem változ

tunk semmit, ugyanazt az irányt 
követjük, amit azelőtt. Szavazzatok 
ránk! Vagy azt: Vétkeztünk, de 
megjavultunk. Uj, jobb irányban 
változott rendszer szerint haladunk. 
Ámultat eltemettük,segítsetek fel
építeni a jobb jövőt? vagy ezt is, 
azt is, — itt ezt, ott azt ?

Vagy tán megint azon az in- 
ternacionális nyelven fognak be
szélni, ahogy Tisza és Bánffy be
szélt : Itt a pénz, fizetek, jertek 
szavazni!

Még ez a legvalószínűbb. Ila 
valakivel egyszer már beszélt az 
ember, s úgy találta, hogy az csak 
németül tud, máskor is csak né
met beszédet vár attól, s nagyon 
csodálatosnak tartja, ha véletle
nül magyarul szólal* meg. ̂

Az idei választásokat ugyanazok 
fogják vezetni, akik a Bánffy, 
meg a Szapáry választásait vezet
ték. Hát hogy várjunk tiszta \á 
lasztást azoktól, akik azelőtt — 
csak németül tudtak? Bocsáthatja 
ki Plósz meg Széli a legbecsüle
tesebb, a legtisztább szándékú 
rendeleteket, a mi uraink nem 
értik meg és nem hajtják végre 
azokat, mert — csak németül tud
nak.

Ha a farkas közhírré teszi, 
hogy ő ezentúl bárány lesz, ha 
Don Juan közhírré teszi, hogy ő 
ezentúl Szent Antal lesz, ha a bo
gáncs közhírré teszi, hogy ő ezen
túl ibolya lesz, — ki fogja nekik 

■ elhinni5

Hát azt ki hiszi el, hogy ugyan
azok a tisztviselők, ugyanaz a fő
ispán, ugyanazok a szolgabirák, 
ugyanazok a jegyzők, akik sport
szerűen űzték a választási vissza- 

! élések ezer nemét, akik megro
hanták és százfélekép terrorizálták 
kényszeritették, vesztegették a né
pet, — hogy azok most egyebet 
se fognak csinálni, mint a válasz
tás napján leszavazni arra, akire 
akarnak ?

Hát azt ki hiszi el, hogy az a 
főispán, akinek nevéhez a várme
gyei ellenzék erőszakos megtöré- 

! sének, a vármegyei közszellem 
megrontásának, elzsibbasztásának 
kétes dicsősége fűződik, — most 
semlegesen fogja végignézni a 
választásokat, s csak arra fog 

' ügyelni, hogy a tisztviselők ne 
korteskedjenek s visszaélések ne 

| történjenek ?
Bizony csak bolonditják csú

nyán ezt az országot! Bizony 
i csak a Tisza Kálmán szelleme 
! uralkodik itt most is, és az fogja 
vezetni a választásokat is !

B utid  B a rn a .

A sátoraljaújhelyi szeg. izr. isk. 
gyermekeket segítő egyesület 

története.
H.

1871). január 16-án tartotta meg az 
egyesület e ls ő  r u h a k i o s z t á s i  

! ü n n e j) é 1 v é t. Lélckemlő volt az, 
örökké felejthetetlen előttem. Az 
öröm láttára, melyet az uj ruha a 
rongyokba burkolt gyermekeknek oko

T A  R  C  A .
Az utazók.

A „Felsőmagyarorsjági Hirlap“ eredeti tárcája 

Ir ta : Sze.nere Emil.
II.

Fecske gyorsasággal repül a vonat, i 
közbe közbe egyet füttyén, s a Kisebb! 
állomások szájtátva bámulnak utána, 
a/.t hiszed dörög, vagy zakatol ? A 
világért se, — oly simán halad, mint 
ha elefántot sétáltatnál szmirna szőnye
gen. Nem is csoda, hisz büszkeség da- 
gasztja kebelét, mivel ő most nem holmi 
T erka-Bertákkal, sem pedig Purtck ] 
Jankókkal, hanem egy nagykövettel 
robog zsinórban, mint egy jól irány
zott kugli golyó. Bécsbe. Vájjon csak
ugyan érzi-c lakójának fontosságát.' 
ezt kérdezzétek meg a számtan taná
rától, ő jogi dolgokban csalhatatlan,

Wer komiul? ki jő? kto poideze r 
kél az ajkakon a szó, elébb suttogásig 
leszállva, később a hanglajtorja mind 
magasabb lépcsőin kiáltozássá fajulva : 
»Az x. y. nagykövet*, — hangzik 
most mindenfelől, és a kíváncsiság, 
mely Éva almájától kezdve uralkodik 
az emberiségen, rohanó léptekben sza
lad a perionra.

Ki oly szerencsés volt a nagy so- 
kadalomban kalapja karimáját, vagy az 
élelmesebb, ki (lehajolt s igy a lábak 
között kikukucskálhatott ), csizmája sar
kát látni, otthon egész lelkesedéssel 
beszélte e l: Láttam x. y. nagykövetet,

majdnem egy öl magas, de sugár tér- 
met, es/es homlok, átható szemek, s 
annyi sok érdemrendje volt, hogy nem ! 
fért el a mellén, úgy, hogy, mint egy 
barátom mondja, kettőt a zsebében 
hordott, (a régiek okosabbak voltak, 
akkor uradalmakat adtak annak, ki 
megérdemelte, s ki meg nem érde
meké, annak is),

De a sorsnak szeszélyes vigjátéka! 
a követnek nézett egyén senki más 
nem volt, mint annak nagyon tisztelt 
kammerdicnerc. De azért a követek is 
utaznak, és ha sokat utaznak, baj j 
van Izraelben (az az Rothschild pénzt, | 
magyar vért ! mert zsebünkből oly a la - . 
posan kiforgattak, hogy ott ugyan na
gyító üvegen sem fedeznek föl egye
bet adósságnál.)

*
Talán elég is volt a vasas kocsi lá 

zasa. utazzunk egyszer kocsin. Utazhat
nánk ugyan vasúton is Patásfalvára, 
de azt tartja Körömszeghy András 
öcsém de Körömszigetkocsisfalva — 
mibe ősei már a honfoglaláskor poty- 
tvantak, — hogy a vonat, csak vonat, 
de az ő kocsija, előtte a négy feketé
vel, az már lógat. Aztán nem is ka
nári ő, hogy kalitkába zárják. Meg ott 
az ő uraságát semmibe se veszik, az 
a füstös masina még csak meg se áll 
ott, ahol az ember akarja, még a szom
szédját se választhatja meg az ember, 
(ő pedig nem szeret mindenkivel egy 
tálból cseresnyét enni) a múltkor is 
egy kékbeli igaz ezüst gombos ült 
mellettem, majd kicsattant a magyar

zsírtól, (pedig az apja még svábul di
cs rte az urat) s úgy szétterpeszkedett, 
mintha az egész kupét neki csináltak 
volna, de mikor aztán a lailacscsal meg
kínált. jó bakator vickándozott benne, 
mindjárt kitaláltam, hogy magyarul di
cséri az Istent. Össze is barátkoztunk, 
a német is ember, ha magyarrá válik, 
beszélt nekem olyasmit, hogy 1000 
holdja van az alföldön, nem tudom, 
hogy be nem csapott-e ? mert mégis 
csak német volt az apja,

Aztán az a kerepelő masina, hol 
megváratja az embert, hol megszalad 
előle, aztán minek kerüljek én Rom
szegnek, mikor egyenesen mehetek Pa- 
tásfalvára, azért csak üljünk föl a ko
csiba.

Dobi Ferke már előállt. >IIé Ferke! 
nem sántit-c már a Sugár? »Nem az 
instálom I »Fene Robija becsapott vele 
de el ne mondd senkinek !« »Már ins
tálom csak nem pirítok magamra!« Ü 
is ott volt a csaklinál, mikor Robinak 
100 frtot 50 mérő zabot, egy fakó sze
keret s egy rúgott borjut toldtak a de
resre,) Aztán annak rendi és módja 
szerint elhelyezkedve a kocsiban, ma
rokra kapta a gyeplőt, egy esetten- 
tésre mind a négy fekete két lábon in
dult útnak.

..Te Ferke ! ez a sugár nem eléggé 
tudja a tempót!« Úgy van instálom, 
pedig eleget furfangosdom vele. de 
majd csak betőrődik ! Nem azért va
gyok én Dobi Ferke!

berke mint kocsis hét vármegyében 
nem lelte párját, s húsz tavasz óta pe

derte bajuszát egy ökörszem nagyságú 
tükör előtt oly hegyesre, hogy az egy 
hős Czinczérnck érdemére válna, s a 
vászon cselédek csak úgy kacsintgat
tak rája. A nagyságos urat még ur- 
ficskayak hívta, innen a nagy benső- 
ség.

„Ferke okosan tetted, hogy az ezüst 
csengőt, meg az uj sallangokat raktad 
fel!* »Instálom, tudom én mi dukál 1 
»Ferke, mit mondasz a Sárikához?« 
»De azt már elvegyük instálom!«

FbbŐl észrevehetjük, hogy házasság
ban utazunk.

Oly sebesen repült a kocsi, hogy 
András öcsénk, ámbár ügyes gazda 
volt, a búza vetést kukoricának nézte, 
de a repülő sárkányokat, vagy egy ló- 
fóvel (bár nem volt lófőszékely) meg 
előzte vágya szerelmének.

Hogy hol a fészke ez érzelemnek 
ki tudná ? cl sasnál a bérctetőn, a fiige- 
madárnál egy lecsüngő ágon, a csalo
gánynál trilláiban, az oroszlánnál a ren
geteg vadonjában, a cápánál a meg
mérhetetlen tengerben, az embernél 
mindenütt és sehol. Olts be belőle egy 
csipetnyit s a gyávát hőssé, a.boron- 
got csapongóvá, a vígat melancholi- 
kussá, a szelídet vaddá, a haragost 
mosolygóvá, a mennyet pokollá, s a 
polcolt mennyé varázsolja.

Mi vagy te szerelem? Vándor ma
dár, amely mindig tavaszt keres, s őszre 
uj hazába költözik.

A tüsszentést és szerelmet vissza
tartani nem lehet. így András öcsénk 
is berobogott Patásfalvára. De hogy a
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8. szám. (3) F E L S O M A G Y Á R O S  Ž A G I  H I R L A P.
tiszteletre méltó nép letiprására akar
nak — magyar embereket vásárolni. 
Mint hitelt érdemlő f inasból értesü
lünk. itt Zemplén-várinegyében, a gál 
széc i iára .bán is járnak e »titkos* 
angolok é> 12(X)—lótK) koronát is 
ígérnek, csak ho, y reki utakat fogja
nak. A hatóság ennek nyom na j«> t 
és a csendőrség szorgosan üld >zi, ku
tatja a titkos követeket, de eddig si
kertelenül. — Igen óhajtandó volna, 
hogy e szorgos kutatásnak meg legyen 
a kellő sikere, hogy aztán megtanithas 
sák keztyüben dudálni - a verbunkos \ 
nótát. A magyar nemzet becsülete meg-1 
kívánja, hogy a hatóság kiváló éber- j 
séggel vagta útját ennek a különös 
merényletnek.

Dalos estély A sátoraljaújhelyi 
dalárda havonként szokásos dalos 
estélvét tánccal egybekötve ollóban 
is megtartja, és pedig 12-én szom-1 
haton este a vármegyeháza nagy
termében. Szem ély-jegy : I kor csa- | 
lád -jegy: 2 K az ételek és italokról 
tíock jóhirnevii vendéglős gondosko
dik. A meghívók mostan küldetnek 
szét, s a derék egyesület mindent el
követ. hogy egy élvezetes, j ó kedé- 
lvti családias estélyt rendezzen a 
közönségnek, s valószínűleg nagyon 
látogatott lesz ezen estély is, mint j 
egyébb mulatságai voltak ez előtt.

— A sátoraljaújhelyi gyártelepi dal , 
zene- és önképzö-kör évi rendes köz
gyűlését f. hó 14-én délután 2 órakor j 
tartja meg a gyártelepi uj étterem -, 
ben. A tagok felkó rőtnek, hogy a ! 
közgyűlésen minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek.

— A málezai iparosok 1901. évi ja- j 
nuár hó 20-án a málcai gyógyfürdői 
nagytermében zártkörű táncmulatsá
got rendezünk. Belépti-dij : szemé
lyenként 1 korona. Kezdete délután 
4 órakor. Feliilfizetósek köszönettel 
fogadtatnak és hírlapikig nyugtáz
t a la k .

— Gyilkos fa. A hotykai erdőben 
szomorú sors érte egv szegény favá
gót. Több társaival együtt vágta a 
fát a karókészitésliez s ekkor érte el 
végzete, rázuhant a fa. Véresen ösz- 
szetörve vették ki résztvevő társai a 
vastag fatörzs alól, és pár pillanatnyi 
szenvedés után meghalt, özvegye és 
három árva siratja.

— Megfagyott ember. Papincsák J á 
nos helybeli napszámos január 2. és 
3-ika közti éjjelen az utcán holtra 
fagyva találtatott. Feltalálása után 
3-án reggel mindjárt a köztemető ha
lottas házába vitték, honnan azonban 
— értesülésünk szerint — csak ja 
nuár 7-én, temették el. Több mint 4 
napon át hevert a hulla temetetle- 
nüf, állítólag azért, mert nem volt, j 
aki a hullát a koporsóba és a sírba 
tegye. Mikor végre rákerült a sor, 
hogy megadják a szerencsétlennek 
örök nyugvóhelyét, a hulla már te l
jesen oszladozó állapotban volt. Csak 
nem ilyen akar lenni az uj közteme
tői rend?

— Elfogott kivándorlási ügynök. Hre- 
nyó Károlyné nagyinihályi paraszt- 
asszonyt a kassai rendőrség a nap ok
ban kivándorlás közvetítése miatt j 
elfogta. A vétkes nőügynököt akkor 
tartóztatták le, midőn több családot 
akart a kassai pályaudvaron átszál
lítani. Madarász Béla főkapitány az 
ügynök asszonyt 300 korona pénz- 
büntetésre ítélte.

— Egy rejtélyes ember. A napok
ban, mint tudósítónk Írja, Koskóeon 
elfogtak egy gyanús külsejű csavar
gót. Beszállították Mező-Laborczra. 
hol "Képes Elemér. 25 éves, nőtlen 
lakatosnak mondta magát. Állítólag 
Dunántúlról jött s Clalicziába igye
kezett és csak szerbül beszél. Kezei j 
azonban sokkal finomabbak, semhogy 
arra lehessen következtetni, hogy ! 
tényleg lakatos. 0  pedig erősen 
állítja, bár semmi igazolványa nin
csen. Most aztán kutatják a rejté
lyes ember kilétét, mert nem lehe
tetlen. hogy valami veszélyes gonosz
tevővel, vagy szélhámossal van dol
guk..

— Meghamisította a bizonyítványát.
llu gy in a  Balázs a sárospataki tanitó-

kópezde II. éves növendéke volt. A 
deczemberi bizonyit vány kiosztásakor 
két tárgyból kapott elégtelen osztálv- 
zatot. A szülői szemrehányást elke
rülendő. meghamisította a bizonyít
ványt. Vesztém tette, mert rajta kap
ták. A vallá- és közokt. min. pedig 
súly )■> >.n büntette, a mennyiben, — 
mint tudósit ’nk irja. a hamisító 
diákat. m* t az : sze • hazai tanitó- 
képezdékből kitiltotta.

A sátoraljaújhelyi szegény izr. 
isk. gyermekeket segítő egylet javára 
19(M). december hó 31-én megtartott 
jótékonveélu thoa estélv

bevétele : 749 kor. 20 fii.
kiadása: 343 „ (>8
tiszta jüv. 40f) kor. 52 fii.

melyhez felülfizettek: 12 -12 kor.
Molnár István főispán. Kun Frigves; 
Gutmani) Moritz (Szerdahely) 10 kor.
S —8 kor. Pilisy László. Zinner Hen
rik. Widder Gyula ti kor. 4 —4 kor. 
dr. Erényi Manó. dr. Reichard Soma 
Grünhauin Simon. Herezog L ipót,; 
Barthos József, dr. Ligeti József, 
Haas Adolf. Haas Fülöp. dr. Rosen-j 
thal Sándor. Juhász Jenő, Éhlert 
Gyula, Pákay Gyula 3 kor. 2 2 K. 
dr. Lichtonstcin Jenő, dr. Roth Jó-1 
zsef. Reiehard Dénes, dr. Rosenbergj 
Bernát. dr. Grosz Dezső, dr. Fridi | 
mami Annin. dr. Sebőn Vilmos. Ke
resztesi Lajos. dr. Fried Samu. Po- 
lonyi Ignátz. dr. Moskovits \rilmos, 
Zinner Adolf. Kelner .József. Roth 
József, dr. Szepessy Arnold.. Witen- 
berger Arthur, dr. K (diner Soma. 
Kelner Ede (Nyíregyháza.) l — l kor. 
Görgey Géza, Bet telkeim Sándor Móré 
Géza.

Adakoztak: 10 -10 kor: Cseri Her
mán Varannó. Ozv. Schvartz Mórné, 
Sebőn Sándor. Kinesessv Péter, 8—8 
kor: Guttman Izrael, Teich Zsigmond. 

,0 —ti kor: Reiehard Mór, Reiehard 
[Lajos, dr. Waldmann Adolf. 5 - 5  K: 
dr. Erényi Manó. dr. Sebőn Hugó. 
4 —4 koj*: Schönfeld Albert 'Polcsva. 
Herez Annin. Roth Vilmos. Schnei- 
der Jakab , özv. Kornstein Ignátzné. 
Fleiszner Frigves, özv. Sehvart/. Ber- 
nátné, Szűcs Jenő, Reichard Annin. 
Reichard Gyula, Kellner Dávid. Haas 
Lipót. Székely Elek, dr. Haas Ber
nát, Kádár Gyula. Falk Lajcsiié. Né- 

I methy Bertalan. Lamlesmann Miksa, 
Roth Bernáth. Friedrich Mór. Adler 
Vilmos közj. Davidovics Adolf. 3—3 
kor; Özv. Kornstein Mórné, dr. Hor- 

| nyay Béla 2 Iv-át, Havas Bertalan.— 
Tekintetes Zemplén vármegye termeit 
ingyen átengedni kegyes volt.

Fogadják a mélyen tisztelt ada
kozók s kegyes pártfogóink a jóté
konycél nevében hálás köszönetünket.

Dr. Erényi Kun Dr. Reichard
titkár. elnök. pónztárnok.

— Nyilvános számadás. A sátoral
jaú jhelyi gyártelepi-, dal zene- és

j önképző-kör által rendezett szilvesz- 
! téri mulatság

Összes bevétele: 218 kor.
„ kiadása: 150 .,7 1  fill,

Tehát a tiszta jöv, 07 „ 29 „
Felü lfizettek: dr. Hornyay Béla 10 

korona, Werner Miksa 4 kor, Fuchs 
János 2 kor. Deutsch Adolf 2 kor, 
Landcsmann Miksa 2 kor. Kristóf 
Károly 2 kor. Bilanovics István l K 
Birkovszky Kálmán l kor.

— Első zemplénmegyei kereskedelmi 
tudakozóda Tokajban, törvényszéki

lleg  bejegyzett cég alatt keresked
elmi tudakozódét nyitott Haas Jó 
zsef a tokaji takarékpénztár főköny
velője. Célja: alapos, hiteles és ol

c só  informátiót nyújtani a megye
területéről.

— Megszökött mennyasszony. Az
egyik szomszédos községben történt, 
hogy egv odavaló jómódú gazdacin*

: bér fiatal, viruló leányát, megkérte 
! egy özvegy ember, a ki ugyan maga 
is igen jómódú volt, de bizony már 
abban a korban, melyben az ember 
többre becsül egy csésze theát, mint 
bármely piros ajkak éves osókját. 
Daczára a két házastársjelölt nem 
csekély korkülömbségének, a leány 
atyja mégis arra kénvszeritotte leá
nyát. hogy jegyet váltson a jómódú 
öreg emberrel. Az idei újév napjára

tűzték ki az eljegyzés idejét, melyet 
azonban nem lehetett megtartani, 
mert a mennya>szony még szilvesz
ter éjszakáján elment a szülői ház
tól s oda többé nem tért vissza. Az 
apa és a vőlegényjelölt jelentést tet
tek az esetről a községi elöljáróság
nál. mely a fiatal leány után megin
dította a nyomozást.

— A vendéglősök figyelmébe. Hege
dűs Sándor kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter valamennyi magyarországi 
másodfokú iparhatósághoz körrende
letét intézett az italmérési üzletek
ben élelmiszerek s másnemű árucik
kek eladásával foglalkozó vendéglő- 
síik ellenőrzése tárgyában, melv sze
rint a kir. pénzügy igazgatóságok ál
tal kiadott italmérési engedélyeken 
kívül azok. kik vendéglőjükben ital- 
mérésen kívül élelmicikkek kereset- 
szerű eladásával is foglalkoznak: kö
telesek a vendéglői üzletre vonat
kozó iparengedély elnyerése ezéljá- 

; hói az illetékes iparhatósághoz fo
lyamodni.

Hadihajók személyzetének portó 
mentessége. A kelet-ázsiai hájórajhoz 
tartozó egyének levelezésének portó- 
mentessége. »A Kaiscrin u, Kőnigin 
Mária Tercsia,« Kaiserin »Elisabcth,* 
Aspern és Zent* hadihajókból álló ke 
let-ázsiai hajórajhoz tartozó egyénekhez 
intézett s azoktól eredő nem ajánlott 
levelekre és levelezőlapokra portómén 
tességet engedélyezett. Az egyes levél 
súlya a 70 grammot meg nem halad
hatja. A magyar korona országaiból 
eredő leveleken és levelezőlapokon a 
címzett nevét, szolgálati rangját, vagy 
szolgálati alkalmazását, valamint a ha
dihajó nevét, melyhez a címzett tarto
zik, pontosan ki kell tenni, azoufelül a 
cim oldalra » Tabori p o sta « szót kell 
szembeötlően feljegyezni.

— Uj korona értékű postai bélyegek.
A korona pénzértéknek megfelelő ta
gozatokban eddig kibocsátott posta ta- 
virda értékjegyeken kívül még busz 
(20) és harmincöt (35) fillér, továbbá 
két (2) és öt (5) koronás értékjegyek 
forgalomba hozattak. Ezek közül az 5 
koronás értékjegyek, — melyek fökép 
a magasabb dij alá eső csomag és 

, pénzküldemények bérmentesítésére szol- 
igáinak, — csakis kincstári hivataloknak 
adatnak ki. A jelenleg forgalomban 
lévő három (3) koronás értékjegyek 
érvényessége 1901 évi március hó 31. 

j ével megszűnik. Ezen időn túl a közön
ség a 3 koronás értékjegyeket, ha azok 
valódiak, épek és használatlanok, 1901 
évi június hó 30-ig bezárólag e posta 
itávirda) hivataloknál a bemutató által 
a bemutató által kívánt megfelelő ér
tékű más frankójegyekre cserélheti be 
1901 évi julius hó 1-től azonban 3 ko- 

; rotiás frankójegyek becserélésre sem 
j fogadtatnak el.

A közönség köréből*)

Tekintetes Szerkesztő U r!
A már nevezetessé lett /nádi ügyben, 

mely b. lapjában több cikkben ismertet- 
tetett s közelebb a múlt év december 
29-én megjelent 103. számban foglalt 
közleményre óhajtók felvilágosításul 
nehány megjegyzést tenni, kérve en
nek szives közlését.

A főispán ur ő méltósága 1899 év 
október havában 'Pályáról jőve, útba 
ejtette Mádot is, s a szegények háza 
vizsgálásánal a fogadására megjelent két 
lelkészhez eme kérdést intézte: »hogy 
állanak itt a közügyek, a nép között 
valami mozgalom, vagy lázadástól nem 
lehet-é tartani, mert ha igen, én azon
nal katonaságot rendelek ide* !

Ez volt lényegében a kérdés, mire 
én ezt feleltem: »biztosítom méltósá
godat, hogy a nép között semmi Iá 
zadas féle mozgalom, még kevésbbé 
socialisztikus forrongás nincs; ami az 
clégületlcnségnck oka lehet, az nem

*) Ajak és tnrtalomért a beküldő felelős.

más mint a jegyző ellen folyamatban 
lévő vizsgálat, melynek — saját állí
tása szerint — nem más az indítója, 
mint a borhamisítás és kihágás miatt 
megbüntetett cgy-kétkereskedő.« Ezt a 
véleményt a jegyző suggeralta belém 
s ezzel vezetett félre épen úgy, mint 
a közvéleményt is ezzel igyekszik félre 
vezetni és a saját részére megnyerni. 
De én jókor kiábrándultam ezen reám 
erőszakolt véleményből, melylyel, hogy 
jó szolgálatot teljesítettem neki, bizo
nyítja az, hogy ama nyilatkozatom után 
— nyomban a főispán ur eltávozása
kor — köszönetét is nyilvánította ne
kem a jegyző ur! Aztán én névleg is 
megneveztem azt azegy-két egyént de 
hogy én az összes zsidókat értettem vagy 
említettéin volna, ezt annál kevésbbé 
tehettem, mcit éppen Schnelder Ká
roly főbíró úrtól, —. ki szintén borke
reskedő — sőt a többi borkereske
dőktől is hallottam, hogy a reális bor- 
kereskedők örülnek legjobban annak, 
ha a borhamisítók lelepleztetnek I

A mi a köznépnek — és nem cső
cseléknek — borral s pálinkával való 
felizgatasát illeti: efelől is a téves in
formációt magától a jegyzőtől vettem, 
akinek érdekében állott nemcsak en
gem, de az egész megyei közvéleményt 
is úgy informálni, hogy az egész el
lene indított mozgalmat csak z s id ó -  
heccnek tüntette fel, mely az ő általa 
vezetett borital adó szigorú kezelése 
folytán jött létre! És ha a közvéle
ményt mindeddig abban a balhiede
lemben képes ringatni, hogy ez való
ban úgy van, csoda-é, ha engem is igy 
félrevezethetett ? De hogy az ellene in
dított mozgalom nem zsidóhecc, hanem 
a polgárságnak a zsarnokság elleni jo
gos feljajdulása, — erről már — mióta 
ő altala nem engedem magam félre
vezetni — sokszor meggyőződtem. Hisz 
elég sajnosán és gyakran tapasztaljuk 
az életben, hogy a kit még ma jóvá- 
való embervek gondolunk, már holnap 
fájdalmasan kell ebben csalódnunk !

1 logy aztán én arra kértem volna a 
jegyzőt és főbírót, hogy fentebbi nyi
latkozatomat meg ne mondják híveim
nek, mert ezek engem agyonütnek . . . 
ez már a szerkesztő ur előtt is ért
hetetlen és logikátlan állítás! Hiszen 

! nagyon jól tudja ezt a jegyző ur, hogy 
az én híveim között nincs egyetlen 
borkereskedő sem — ha csak magára 
nem gondolt — zsidó pedig még ke
vésbbé ! ? Aztán azt is önmaga beismeri 
a jegy/ő ur, hogy a mádi nép nem 
vérengző természetű, mert ha az volna, 
bizonyosan nem tölthetett volna Má
don sem több időt, mint Zomboron ! ?

Ami a jegyző ur hozzáférhetetlen* 
segét illeti, erről jobb ha hallgatunk! ?

Ami továbbá azt a vakmerő állítást 
illeti, hogy én Őt az ellene végbevitt 
abcugolás előtt egy héttel arra kér
tem, hogy hagyja el Mádot, mert élete 
nincs biztonságban: lehet, hogy leér
tem, de nem. hogy két hétre, hanem, 
hogy örökre hagyja el Mádot és ek
kor sem az ó élete, hanem a polgár
ság jóléte érdekében mondtam és ezt 
is csak a tüntetés után tanácsoltam 
neki, mert én ama tüntetctésről előze
tesen semmit sem tudtam, mit bizo
nyít az is, hogy ama nevezetes vasár
nap utáni napon — tehát hétfőn — 
ezekkel a szavakkal fogadott engem: 
»no ugyan te jó barát vagy, felőled 
akár agyon is üthetnék az embert* ? 

Illát miért, kérdém én? »Hát te nem is 
| tudsz semmit, hisz’ tegnap este engem 
lágyon akartak ütni«! Tehát az egész,
I iázadásnak éppen nem mondható tün
tetést ó tőle tudtam meg, és ő mégis 
azt állítja, hogy én őt erre előre figyel
meztettem ! Ezen különben — akik őt 
az ilyen hírek koholásában Atyames
ternek ismerjük, legkevésbbé sem cső- 

i dálkozhatunk.
Hat arra nem emlékszik a jegyző 

ur, hogy ama tüntetés után arra is rá
bírt engem, hogy a biztositó társulat
nál — melynek én helybeli képvise- 

I lője vagyok — jelentsem be azt, hogy 
az ő élete nincs biztonságban, tehát a 
társulat mondja fel az ő életbiztosítási 
kötvényét és fizesse vissza neki az ed
dig befizetett összeget! Pedig, mint 

; később kitűnt, ezzel sem volt egyébb 
célja, mint az, hogy a már megunt fi.
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zetéstöl sukadulhasson, aitfn meg tűk és bizUttulc is egymást, hogy lesz
pénzre is tegyen szert! ára, kell árának lenn.. Anunt kezeink-
p m m  bizonyos táviratot pedig nem hez vettük az érkező lapot, első dől-
csak kettőnknek mutatta meg a jegyző gunk volt megnézni, ■
ur, hanem az akkori egész, pártja előtt l.uzál; de mindenkor kedve le iu te - , 
dicsekedve emlegette és mutogatta I tűk le, mert nem eme kedésiőI, de át 

A saját családjának Ujhelybc történt esésről adott nekünk hűt. Mindeméi I 
áthelyezését is úgy igyekszik a köz- egy uj csalódást hozott számunkra s 
vélemény előtt feltüntetni, mintha ezt nőtt, egyre nőtt lelkűnkben az elkese- 
az üldözés miatt tette volna; megfe redés. Pedig ez a várakozás, ez a 
ledkezik azonban arról, hogy mar ré- dithetlcn kitartás, mdylyel maglmunkba , 
gén beszélte ó mindenkinek, hogy gyér- zártuk a búzát, fölötte keséncs dolog 
mekei neveltetése végett kénytelen Így nekünk. Az aratasi kő tségeU, a c e- 
cselekedm, aztán megfeledkezik arról lédbér, a beruházásokkal es JaN'ta ( v 
is. hogy ama szívbajos kis lány, a csa- kai járó kiadások es cgyébb kötele 
ladi viszály közben kapta ezen bajt! zettségek sok, tengersok pénzt ig -  
Az okot ne keressük, az egész város nyeltek, azután jött az adó, mely ez 
tud;a évben ismét jónagyot nőtt, s mélyért

Nagyon sokat mondhatnék, de elég- a fináncok, mint a szélvész úgy jurták 
nck tartottam ennyit megjegyezni a keltek, alig, hogy elment egy, nymn- 
szcinélyemrc vonatkozó alaptalan álli- bán jött másik és kérdezte: ».Nos, hogy , , 
tásokra, annyit még kijelentek, hogy van az adó A búza ara pedig csak 
ezután a jegyző úrtól jövő bármiféle nem ment fölfelé, de esett hanyatt- 
hírlapi közleményt figyelmen kívül ha- homlok lefelé.
gyök, mert sem időm, sem kedvem oka |cllct annak? Micsoda kü
nincs az ilyen polémiákra ! lönös jelenség az, hogy a búza még

Kiváló tisztelettel maradtam most is azon az alacsony nívón vesz-
Mádon, 1901. január 3. tcgel? Természetes dolog ez? Igenis,

Pálóczy József, «  rtem természetes dolog, ha f. Igon- 
... Jlelkész, elöljük, hogy már három évig nem volt 

_ valamire valő termés. Ez éven meg
/ éppenséggel helyenkint nagyon iossz!r *k'*M *s Szerkesztőse^ . ^  ^  a n^ y alföldön, mely pe-

Bccses lapja múlt évi 103. számé djg a nagy világpiacra is kihatással
bán a »mádi viszhangt ra Illésházi van £s a kuzanak még sincs ára. Tc-
Endre mádi jegyző nyílt választ közölt. j^ t az emt>erelc nem esznek már ke* 

Módomban volna a nagy port vert nyeret> vagy mi ? De igenis nagyon 
ügy részleteire és a jegyző ur állításai- eíjZnc|{. sdt olyanok is esznek manap 
nak megcáfolásara sok lényegest felhoz- tiuzakcnyeret <ss főznek búzalisztből, kik 
nőm, de ezt nyugodtan rábízhatom a azejd^ nem cselekedtek, 
mádi panaszlókra, kik bizonyára meg-
találjAk rá a he,lő időt, helyet és .1- ü  k ^ k c í

3Most és az én részemről csak az a régen, most már nem vagyunk hajiam 
célom, hogy a tek szerkesztőséget ép- Jók elhinni. Akadlak okos emberek, 
p „partatfansága iránti tiszteleteiből va- akik kimutatták, hogy a tulprodukciok- 
lamint a nagyközönséget a jegyző úr rol szóló minden hír, hazug ámítás, an- 
válaszának azon részében tájékoztassam, nálinkább ámítás szám a megy az : 
mely szorosan az én személyemre vo most, mivel három év óta a R o k u r - ; 
nztkozik més, mely a jo közepes mértéket meg-

Illésházy ur u. i. e nyilatkozatban ütötte volna, 
közzétett 2 jegyzőkönyvet, a köztünk Hol ]iat a bibe? Mert annak kell 
létezett lovagias ügyről, lenni valahol. Némelyek az őrlési fór-j

Közzétette egyéni integritásának bi- gaiom eltörlésével hozzák kapcsolatba 
z mysága gyanánt két indokból: t. i, a mostani rossz árakat. Kz a vád azon- 
mert szerinte a »mádi viszhang* egyik bán nagyon gyanús, mert azok tábo- j 
szerzője én vagyok és mert az abban ,ából kelt szárnyra, kik az őrlési fór 1 
említett főszolgabírói sürgönyt csak gafom révén sok illetéktelen haszonhoz ! 
Pálóczy tisztelctes ur és én ösmerhet- jutottak, ezért nagyon érthető annak 
tűk. kimúlta fölött a krokogyilköny-hulla-

Csak mellesleg jelentem ki, hogy tas 
mindkét indok alaptalan. A »midi visz- staglsztika azonban egyebet mond
hang.-bán annyi részem volt hogy a forgalomról, melyet bi-1
kész cikken simítottam éleit amenj- részen kes? rvesen siratnak. Kx!
, y,re engedték tompítottan . mondja, hogy az őrlési forgalom

Azt a híres táviratot pedig Illesl ázj , ^  ela„ |isz,kivUelUnk teteme
nr maga kúrlölle világgá. I ölem tény £  volt, mlnt „  őrlési fo ,-I
lég nem hallotta senki. „alom utolsó éveiben. Mert a kisded-

Ezek ut.li> a jegyz ur a a :^t£kokmc|ycket a haszon lovagjai ját-
tett második jzőkonyvre .mely az általa I ’ ö}rlési forgalom révén tönkre!
most már célzatosan kierőszakoltnak a ,fuza ,llte|ét a kol. j
feltűnő lovagias ügyre vona <ozi , i ö̂jdön Bellát ha most a magyar liszt 
d mleges megjegyzésem a következő ^  érdeklődés megcsappant a kül-

hzen jeg yző  o n y v  ar a ‘ fö ldön, ann ak oka az őrlési fo rgalom ,
idején  előzetes m egkérdezésem  és tud ^  u g ynevezctf  k ik é ! |
tóm nélkül vétete o , e g szitési módszer, mclylyel a magyar pá-
bizotta im  egy ms g jen  va g ra tlan  élű búzalisztet ke verték  silány
rá n t át, hogy a m in t e ljá rta k , az he- . . . . . .
lyesen és jól volt téve, kijelentésük- román, vagy szerb liszttel, 
kel és tényökkcl irántuk való bizal- Mások ismét a börzét okolják alá
nomból, magamat azonosítom annyi csony búzaárak miatt és nem minden 
val inkább, mert egyik t. megbízottam- alap nélkül. Különös egy jószágocska 
tói — ki véletlenül a jegyző ur ügy- is ez a börze, tekintve azt a búza szem- 
védje — azt a kategorikus felvilágosi- pontjából. Ha egy gavallér kiteszi az 
tást nyertem, hogy e jegyzőkönyv a aranyaktól duzzadó tárcáját Montecar- 
jegyző ur hivatalos működésének el- lóban a roulettasztalra és eszeveszet- 
bírálására kihatással nem lehet ten játszik, ezt értem; ha valaki be-

Lz a jegyzőkönyv tehát a mádi pa- csapja utolsó kabátját és az érte ka* 
naszlókkal szemben mentőfegyverül pott garasokat elveszti nemzeti csöndes
nem tekinthető és annak ilyetén való ben, noha szánom a szerencsétlen fra- 
fclhasználása ellen tiltakozom. tért, még ezt is értem: de hogy valaki

Mád, 1901. Január 7 én azzal űzzön játékot és sokszor gazjá-
... .. a. . , tl , tékot ami nem az övé, ami nem az őTeljes tisztelettel. kezébcn van amh|ek jó _  vagy bal.

Wetterschneíder Miksa. kimenetele ezer eshetőségtől van föl* 
“  tételezve, ezt én kérem, teljességgel 

nem értem, hogy pedig valaki azt a 
* * ^ '^ '^ * * * ^ '* '^  * ^ * * 'dí* játék vak esélyének tegye ki, ami mii- 

— hók és milliók mindennapi élelmét ké-
N incsen  á r a  a  b úzán ak . l)C*  lč‘tezo világ, azt kárhoztatom és egy ts-

Czékc, 1901. január telén gondolatnak tartom.
Nincsen, bizony nincsen ára a bu A nemzetközi mozgótőke lovagjai 

zának. Pedig hónapokon keresztül vár- kik mindig ott kalózkodnak a gy.mul-

3 szám> (4) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G 1  111 R L A \\____________  Szerda január 0,
lan népek zsebe körül, mondtak ugyan, hogy a gazdak öröme ne legyen nagy 
hogy a papirosbuza nincs karos hatás- j valami lathatatlan kéz, valami deus ex 
sál az áralakulásra. Nem hiszek nekik, machina, közbelépett s az árak régi 
ha meg oly b.tiosan is mosolyognak, medrükbe szorittattak vissza, 
midó" mondják. l j a én ma kivetek A  börzén benfentesek azt mondják, 
ja im e) éitekü papírt a piaczra nagy |logy ez a contreminc müve. Micsoda 
mennyiségben, az okvetlenül átesést )oga van ennek a contreminenek egy 
°*  ok?*m ** Jlöto értékben sőt eset- 0, „ ,„.avatkolasra> mc|y mérhetlen
leges derou ot is idézhetek föl vele. A ncmzetgazdi,saKi kárt okoz és kikből 
m, más értékről all, állma kel a leg-;a|| az: álljon bárkiből, annyi azonban 
nagyobb értékről ,s : a búzáról. Kivált bizonyos, hogy nem all gazdákból; 
ha még hozzáadják azt a körülmény t. I kik jzzaduk s' fáradtak és küzdöttek 
hogy az üzlet tényleges tobonyoluá-Ller bajjal s gonddal búzájukért, me
sar., sohasem ke.nl a sor, akkor t.sz- , magtiirukban 6,-iznek ; hanem áll 
taban lehetünk a dolog mivoltával, ö ,.. . , . f  . , , i olyan egyénekből, kik a kölest rizsk;!-Mert .*z erdekszovetkezet mindenre ké* , b/ , , - , i,. . , . . , , sáliak nézik és soha nem szántották,szén all és felel, mint a pinty, ha va* ....... , , , . ., , , /  n  i ,  nem vetettek es mégis mindig busálakincK eszébe jutna az üzlet clfektua- san aratna|.
lását követelni. Kire pedig nagyon al- *
kalinatos a 3 4 Irtos szerb szemét Nohát ezeknek az uraknak ki kell 
búza, melyet az ilyen eshetőségekre j elsc* sorbí*n f xdni, a méregfogaikat, 
raktáron tartanak nagy mennyiségben.! PedlK hozzálátni a többi teen

dőkhöz, mert különben tönkre megy
De bármi legyen oka a búzaár je-1 elpusztul az áthidalom támasza és talp- 

lenlegi silány voltának, egyet kény te- ! köve.
len mindenki megengedni, hogy az V drlaky S ánd o r .
nem olyan jelenség, mely alapját ön* !
magában bírná, hanem az valamely ki- A .
vei csó tényezőnek a folyománya. A szerkesztoseg üzenete;

Tessék csak szemügyre venni az el K- s Sárospatak A beküldött czikket c«ak 
I i i . . * , a nvilttéiben hozhatják. Szíveskedjék ez iránt

múlt napok jelenségét. Amerikában, mc- kiadyóhivata,unkhoz fordulni
lyct addig a mi búzánk árának ked I | Tarczal. Kossuth Ferencz ur lakása: Fe- 
vezőtlen tényezője gyanánt emleget- rencz körút 47 szám.
tek s gazdasági válságunk torrásaként T- Sz-, Homonna. A dolog nézetünk szerint még
mutogattak, hirtelen nagy búzaszak- géb/Petur’. Hófehérke. Utczasarki jelenetek, 
séglet merült fel, ugyannyira, hogy Nem közölhetők.
Amerika, mely eddig mindig exportált j . —
most maga is importra szorult és en- \ Kiadótulajdonos:
nek következtében hathatós lendület; ,  a
kezdett feltünedezni a búzapiacon. De L A N D E SM A N N  M IK SA .

/ FO N T O S M IN D E N K IN E k ' ^ ^ ^ ^ ^ ^

K ivá ló  hazai készít mént/, I
Törv védve H

| P U R A T Q R | I
által a cipőtalp minden 3 — 4 hétben egyszeri be- H  

kenéssel ötször oly tartós és vízhatlan lesz. H  
Ara 1 bádogpalacknak használati utasítással együtt B

1 korona, nagyobb palack 2 korona. ■
Postán 1 kor. 20 fillér hokiildése után bérmentve. H  

Kapható minden fiiszerkoreskedésben. droguériáklmn, 
f cipészeknél stb.

Föszétküldés: D U R A T O R G Y Á R ,
Budapest, V. £ipót-kőrut 1b szám.

Viszontelárusltók mindenütt kerestetnek.

N yom tatott Landesm enn Miksa ós Társa gyorssajtóján Sátoralja-U jhely
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