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P O L IT IK A I ÚJSÁG,

Megjelen minden szerdán és szombaton este F...K. ^ S T r iá ,
Kéziratokat via3za nem adunk.

♦ />, m o  D r .  B ú z a  B a r n a .  Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társán ál, W ekerle-tér 502t)Zöt Kesztosog . WOKOrie-tei oUZ. Hirdetéseket a legjutftnyoaabb árban közlünk.

P ü n k ö s d r e .  a ten&er megfojtja benne az élet- leikeink mélyen alvó jobb felét A szabadság éltet, a szolgaság el
érőt, elöli szabad fejlődésének j Tanítsd meg ezt a saját rom- sorvaszt s megöl, 

felesve, máj. fiatal hajtásait. lásán elvakultan működő népet, Tanítsd meg, hogy az elv-árulás,
Jövel, Szentlélek Úristen. Ezt a gonosz tengert szárítsd hogy önmaga ellen cselekszik mi- a haszonlesés, a meggyőződés bér-
Szállj le hozzánk abból a ra- föl az eszmék napjának meleg su- kor pillanatnyi haszonért, apró beadása, a közös nagy érdekektől 

gyogó, csillagos magasságból, ahol garaival, hogy megszabadulva tőle önérdekért feláldozza hazája, nem- való elfordulás Mohihoz, Mohács- 
talan van még önzetlen lelkesedés, hatalmas virágzásnak indulhasson zete sorsát. Mert ha elpusztul a hoz vezet, — és hogy még egy 
bátor hitvallás, nemes idealizmus. ez a vérrel, könynyel olyan bősé- haza, bizony vele pusztái az egyes Mohácsot nem bírna már ki a 

Mi legalább azt hiszszük, hogy gesen megszentelt löld. js, vele pusztul mindenki. magyar.
ott van. Hisz a földről már olyan Szükségünk van a te szent lel- Tanítsd me r ho<f legalább ak ^  haza sors^t bosszú évekre 
régen elköltözött! És mehetett kedre, magyarok ölök istene, mert . a.m S( n?,eK’ \ 0 , ,a " eldöntő napokban, a szolgaság és
volna é máshová, mint fel az égbe?! nagy, elhatározó napok előtt ál- kor egyen ószmte legalább akkor szabadság hiveinek alkotmányos 
Hiszen mind felfelé tör az, ami lünk. A  világtörténet gépezetének ,llü™ P n *̂ aza > m ° r iazaU sorf a tusájában légy nemzeteddel, ma- 
nemes, ami ideális. egy hatalmas zökkenése romba- f‘ 'ett, határozni a választás, urnák gyarük isten“ nek szent le lke ,

Azoknak a szent, nagy eszmék- dönteni készül sok mindent, ami |ep“e'zz/ e t  a' meeevőz^dLét Hozd el közénk a tiszta haza‘ 
nek, annak a halálmegvető rajon- nagy és erős volt eddig, s terem- akkor ne hatudjon, mert MereteJ“ k égi világosságát hogy
gásnak, annak a tiszta h izaszere- tem helyette masokat, amik meg a ° a h.,zu á kedvetlenül fotria nemes fényénél tiszta ragyogásban
telnek, amely félszázaddal ezelőtt nem voltak eddig, tizekben a ‘ lássa a nemzet azt a nagy, szent
lelkesítette a magyart, amely a nagy pillanatokban kell ébren £  f  |a rontan, hazáját, eszményképet amiért négy szá-
szabadságharc örök ragyogást, lap- enni a magyaroknak, mert egy * é, “ . ~ J ; zadon at ontott vért és hulla|tott
jaival gazdagította hazánk törté- ilyen perc elmulasztását századok Az a haz'ugsá megfertőzi a leve- kö”y"yeket- amiért élnie halnia
nelmét, amely a végső pusztulás- munkája se tudja kipótolni. RÖt beteggé teszi a földet, meg- ke! ’ a fubr&et en nemzeti let ész
téi mentette meg, s a világtörté- Jaj neki, ha mostani züllött ál- bomlasztja ezredéves nemzeti lé- mé"y t̂- ,S. íck:dve onr°  f  okat,
nelmi dicsőség magaslatára emelte lapotában fogják találni a nagy tBn|, er^s éoületét s ott foo sö- a^ro érc raJon£° lelkese-
ezt az országot, — ott kell len- változások! Ila nem lesz érzéke tétleni hazál‘ k sor’a felett, mint dé?sel kÖV®SS®,.f""ek “  ör.°k e,sf'
niök lent a csillagok közt, a tiszta felismerni az események forgata- nehéz átok menynek tündöklő vczércsillagát.
sugárzású azúrkék tengerben, — gában nyilatkozó isteni kéz ujjmu- . / Busa Barna.
oda repültek, oda menekültek, tatását, — ha vak lesz magasz- Tanítsd meg, hogy önzetlen ha- MÜuTaT**
mikor ezt a földet megint ellepte ! tosabb céljai, nemesebb törekvései zaszerptet, az őszinte véleményki- Elnökök h a rc a
a sár és a szenny mikor itt már iránt, ha nem fogja fel egyetemes m,'ndás, a nemzeti célok rajongó ,, '
nem volt számukra hely. nemzeti eszményeit, ha fiai rövid- kakusza k‘s nep®k®| '^ er° S*®’ ®' az"időket, miliőikét, sőt hárói^pápa

Jövel, istennek szent lelke, hozd látó önzéssel akkor is csak a ma- É,yozhetetIennL tehet, az onzcs, jg yojt a vntig0n> s mindonik azt ál
le újra közénk azokat a nagy esz- guk apró érdekei után fognak a nemzeti eszmények elfeledese ütóttá ós hirdette, hogy ő az egye- 
méket, azokat a szent érzelmeket !■ futkosni, s nem látják maguk előtt tönkie teszi a leghatalmasabb nép- dűli igazi pápa, a többi bitorló, csaló,

v*tsSt -  Mk "r41 •—** — f S  „ f a r  *nelkulok elveszünk, nélkulok uj nagy érdekeit! kY koztak egymást az anyaszentegyház-
ezredünk hajnalát nemzetünk ki- 0 ,  szállj le a csillagok magasá- Tanítsd meg, hogy csak az a hói s elítélték a pokol minden szen-
omló vére fogja pirosra festeni! ból te, földről oda üldözött isten, nép lehet szolga, idegen érdekek védéseire,

Piszkos iszaptenger árasztotta oda menekült eszme! Gyújtsd fel kizsarolt rabja, amelyik nem akar ^zck az épületes dolgokismétlőd-
ei ennek az országnak a földjét, a lelkekben azt a szunynyadó vi- szabad és független lenni. És hogy kormányUrtjánát n ^ g ^ m u la S ra  
— az önzés, az érdekhajhászat lágosságot, támaszd fel azt a tetsz- amely nemzet a szabadságot nem gyönyörűségére minden igaz ol- 
undoritón örvénylő tengere. S ez halott eszményiséget, ébreszd fel akarja, az az életet nem érdemli, lenzéki embernek.

r .  ̂  ̂ * Margit a bemutatkozásra ennyit vá- A dicsért és várva-várt főhadnagy — Az a mosolygó úriember — le-
-JL /~\ J L v  / \  . laszolt: nemsokára meg is jelenik és háromszo gyen nyugodt Margit — bűnhődni fog!

— Nos . . .  ?! A mellett olyan hi- ros hurráh fogadja. Odalép az öreg A vacsora végeztével, midőn Margit 
L e á n y h ü sé g . deg, bántó tekintettel nézte végig Pa- Bálvándyhoz, majd Margithoz és be- visszatért szobájába, szinte elrémült

A „Febőmagyarországi H irlaP“ eredeti tárcája, lástliyt, hogy ez észrevehette a Margit mutatkozik az elsápadt leánynak a/.on a önmagától.
Irta: Németh Pál. kicsinylését. régi hangon, azokkal a régi szavakkal: __ Mit tettem, istenem! Összeveszi-

, — Palásthy Nándor vagyok — szó- — Palásthy Nándor főhadnagy va- tettem boszuból két embert, kik kö-
Bálvándy Margit nagyon kénye met- a|jg elfojtható izgatottsággal a férfi, g y ?k* zül az egyik unokafivérem. Hátha 6

lenül érezte ni a gat, midőn észicvettc, __ bemutatkozni illendőnek tartottam Us midőn Margit szótlanul teszi kis fog elesni a párbajban, hiszen a va-
hogy Rajecz fürdő egyik férfi vendége s c  rövid ismeietbégCt továbbfolytatni ktízét a l’alásthyéba, Palásthy alig ész- csora utáni sértő szavak, mik bár hi-
folytonosan kisérgeti sétái alkalmava . ncm jesze|c sem merész, sem együgyii. revehető fájdalmas tnosolylyal súgja degen ejtettek ki, de belevágtak a szi-
Rosszalását közölte is anyjává és e Bocsanatot |<ére|C( ha okot adtam volna azt a kettőjüknek olyan ismerős vekbe, katonánál csak vérrel egycnlit-
közlés után ketten bosszankodtak, pci- |iaraprjj4ra kicsinylésérc. Knnyi az én szót: hetők ki. Piros meleg vérrel . . .
Sze: mama e g y  kis utanja- |llondani va|óm t -  Nos . . . f i  E percben hangokat hallott ítve-
oív k tart 'm ií klsérő'alak Palásthy Nán- • • • Margit megsértene ezt a fér- Aztán kérdezősködik Margit anyja ,ödni a zsalukon s a mint csendesenoly k‘ta tassal kiséiő alalt l aiastny i\.u után, mire az öreg szomorúan mulat az ablakhoz lonódzott, a hold világánál
dór hírlapíró, aki már régóta ir|a .Mar „  a teraszról látható temetőre, amelynek kivehette Palásthy deli alakját é , két
hasábjaira* E f a  °ném s ‘ tg la lk lz á s t  A kilencedik huszárgarnizon tisztjei “ J* ^  . ^ n ^ v e r c s ' s u g a r a a k i k n e k  csendes, suttogó
azonban úgy a mama, mint Margit nevetve beszélik cl kalandja,kát az nal> l'lolsö’ su ga ra ... hangon beszélt:
légiesen ideálisnak találták és hagyták öreg Bálvándynak a két fedelű, fran- • Kedves fiuk, ha talán komoly do-
nyugodtan sétálni Palásthyt, aki Mar- cin tetős udvarház hűvös teraszán. Mar- A vacsoránál Margit a mellette ülő loggá válna a játék és Kariának ked- 
git kisérgetésóben fáradhatatlan volt. git pedig szorgalmasan töltögeti a po- Karla Bélának, ki egyébként távoli ro- vezne a szerencse, vegyétek el e tár- 

Kgyik derűs nap délelőttjén újra lent harakba a Yhateau quemet és cogna- kona volt, súgó hangon, úgy hogy csak cát és ezt forró, utolsó csókommal 
sétáltak a fürdő csplanadján és Margit cot a kifáradt hadfiaknak, a kik épen ketten hallották, mondta: — Béla . . , együtt adjátok át az édes anyámnak, 
oly idegesen ütötte le napernyőjével a manőver utolsó alakjáról jöttek meg. gyűlölöm ezt a Palásthyt . . .  Ne mo- Mondjátok meg neki, hogy rágondol- 
egy árva bogáncs bóbitáját, hogy nap- Az ezredes ur szintén jelen van és solyogjon I Megsértett. Krti Béla . . . tam mindig és nagyon szerettem, épen 
ernyője a virágágyak közé repült. A megelégedését fejezi ki a tiszteknek, megsértett. Mióta hagy maga engem úgy, mint ót, akit szeretek most is, 
mindenütt jelenlevő Palásthy nyújtotta kik határozottan kitűntek a többi csa bántatlanul sértegetni . . . ? Karla Béla habár . . . Nem érzelgek fiuk, de elő* 
át az elrepült napernyőt és mintha patvezetők felett s különösen Nándi majdnem felszisszent Margit szavaira, érzetem nem csal: én — elesem, 
csak alkalomra várt volna, sietve mu- főhadnagyot dicséri, aki jelenleg Szi- Hiszen 6 is régóta gyűlöli ezt a fér- Az egyik tiszt szótlanul vette át a 
futta be macát * Kcty bárónál van, az öreg báróval és fit, aki behízelegte magát bajtársai ke- tárcát s azután elvágtattak . . . Szi-
* — Palásthy ’ Nándor hírlapíró va- szép leányával, kik még a fővárosból gyébe, aki mellett háttérbe kell szorul gethy báró erdői felé. 
yo|c régi jó ismerősei, társaiógva. ______ nia neki . . . Karla Bélának . . ._______Margit nem .tudott elmozdulni az

Lapunk © oldal.



Ismertettük m á r a  pataki g y ű l é s i g  ej('j(t felkavarjuk, nem he- (A pápák, pardon! Az elnökök Végül idecsatolom  jóhiszemű 
határozatát, amelylyel kimondta, hogy I jy es nemes harcának már is van folyta- visszaem lékezésem ből az ütközet
átalakul a liszkai kerület „szabad- ^  Meczner Gyula ur fennebbinyi- tása. rövid tö rtén etét:
elvű" pártjává, s a part elnökévé , l tk tában foglaltak ellen teljes Id. M eczner Gyula ma újból nyi-
választja Szinyey Gerzsont. határozottságai tiltakoznunk kell. latkozik, ragaszkodik az elnökséghez tavaszán akkori kormány unk

Felszólalt erre id. M eczner Gyula, j Tiltakozmink^kell, hogy ö a kerület és a Ballagi párt kiközösítéséhez, tlS55tíl*
mint öt éve megválasztott pártol- | vzabadeivü|)ártjának elnöke, mert a hivatkozva 84 kormánypárti ala- bán lehetett, sót kellett lennie azzal, 
nők, s mérgesen odakiáltotta Sziny- j j^^riiletben a szabadelvüpárt csak ad írással ellátott nyilatkozatra és M ól- (habar tagadta) hogy miután az oszt- 
W ^ n e k :  1 h o c a v  ál aszí ások idejžre szervez- \ndr Béla képviselő levelére, melyek- rák haisereg  mar nem bírt velünk.

— En vagyok a te urad elnököd. koijett állandó szervezettel, tehát ben ő ösmertetik el pártelnökül. , joa a í  >ros/.. Részint
idegen elnökeid ne legyenek én élőt-í m ó  ejnükséggel nem hir s i g y á l  Térszüko miatt ezeket most nem j (‘zcrt’ ele bevallottan azért, mert az 
tem, pártgyülekezeteket ne csinálj j képviselőválasztás megtörténte után közölhetjük, egyelőre csak jelezzük ] osztrák sereg Gáosor.jzagb in levo 
magadnak, hogy azokon elnököt ;vá- elnöknek se le nem kell monda-J még. hogy M olnár Béla kijelenti, csapataibo dán larok .cepeztetvon, a 
laszszál! „L  se elboesájtatnia nem kell. ha- hogy a mandátumért újból harcira Kárpátok ho! egyik, hol másik pont

ismertettük terjedelmesen a Mecz- a mandátuma ipso facto meg- száll és július elejen kíván besza- ján betoltok, \ a g j betol őssel fenye-
n er  Gyula tiltakozását, amelyben ki- gEÜntnek tekintendő. Tiltakozunk molni.) g e ttek : akkori kormányunk az éj-
jolenti, hogy a pataki gyűlés nem mág rószröl az e l|on, hogv a mi fó- -  szakl Kárpát-nient. varm egyéket Bo-
volt pártgyülés és Szinyey Gerzson. eson sjkürüit jelölő gyűlésünket, Mezössy Béláról azt hiresztelte egy zsonvtol Máramarosig hadmegvekbo 
nem pártelnök. bárki is közönséges kortestaktika ki- pár újság, hogy fellép a liszkai ke- osztá, Maramaros maga kepezó

Erre a tiltakozásra felel most a f0jv.(snak minősitse. A jelölő gvülóst rületben függetlenségi programmal, az e&/lk dyen hadmegyet, Horog
Szinyey-párt egy hetyke nyilatkozat- { e"lis megtartottuk azért, mert fel- Ez teljesen alaptalan híresztelés. A Gngvar es Zemplén együtt a niasi- 
ban, amelyben természetesen viszont g»bb }lelvről határozott biztosítékot liszkai függetlenségi j)árt okvetlenül kftt* Emebben kot honved zászlóalj 
kijelentik, hogy igenis az ő pártjuk ^ereztünk arra nézve, hogy jelen- állít, jelöltet, de annak személyében állomásozott — a 22-ik — a mely
az egyedül üdvözítő szabadelvű párt, j • képviselőnk többé nem lép föl. még nem állapodott inog, a mi to- többnyire beregi orosz fiukból ál- 
s az ő elnökük az egy igaz elnök. j )o az » beszámolóját már csak azért kint ve, hogy a választások még csak lőtt — Martini Frigyes őrnagy pa- 
M eczner Gyula jiedig nem elnök, mert gem várhattuk be, mert hiszen öt év öt hónap múlva lesznek —• nem is rancsnoksága alatt, es a do-ik u. n.
8 csak a d  hoc elniik volt, aminthogy a|aU mi vo)anli semmiféle összekö- olyan sürgős. Zrínyi zászlóalj, a  melynek parancs-
a párt is akkor csak ad  hoc párt volt, , olést nem tartott fenn s igy  arra — noka Bangy a Miklós őrnagy volt.
s a választás után ipso facto fuccs nein gondolhattunk, hogy most, az Székely Elek polgármester, mint Mészáros Lázár akkori hadugymi-
lett az ő elnöki méltósága. elteltével fölkeres bennünket, köztudomású dolog, szintén honatyai niszter azonban hadmegyei parancs-

(Abban az állításukban, hogy a êbát megtartottuk a jelölő gyű- örömökre vágyik , — képviselő akar nokká a Rep ásy Mihály tábornok
kormánypárt a választás előtt csak * ni(5(f0n, hogy arra a kerület lenni. Miután azonban Zemplénben ajánlatára Lázár Vilmos utász őrna-
ad  hoc, id eig len esen  volt megalakulva, niin(jen választóját külön-külön meg- kétségbeejtően több az eszkimó, mint gy° t nevezó ki, a kinek kivansá- 
van is valami. A kormánypárt, ha hivtuk s tényjeK megjelent az 1787 a fóka, s e szerint itt nincsen szá- gára segédéül én rendeltettem mellé, 
megalakul is valahol, mindig csak választóból 800. A jelen volt válasz- mára hely. Szabolcsban akar szeren- Lázár Vilmos Debreczenből egye- 
ideiglenes, t. i. addig tart, amíg pénz ^ k azu^ n elébb Szinvei Gerzsont csét próbálni. Beszélik, hogy előbb nesen Munkácsra jővén, s a had in e- 
van és ital, — ez pedig a választás e]ngkk£ választva na«’y lelkesedés- a nyir-bogdányi kerületre pályázott, gye i parancsnokságot át vevén, az 
után tudvalevőleg megszűnik. A m i g(jl egyhangúlag ’ dr. Ballagi Gézát ahol nagy birtoka is van, de úgy imént nevezett két őrnagy duzzo- 
pártunkat állandóan összetartja a kö- ki képviselő jelöltökül. Az vette észre, hogy itt a népszerű Kál- gott, hogy ők bár rangban ídosob-
zös eszme, — de hol van ilyen 0|nbk k^t izben is felhívta a jelen- la y  Lipót mostani függetlenségi párti bek, m ellőztettek; sőt Bangya Mik- 
eszme a kormánypárton?) voltakat hogv akik nem járulnak képviselővel szemben nem fog hol- lés betegnek is jelenté magát, ne-

Van tehát a liszkai kerületben ed- ]1()ZẐ  Ballagi jelöléséhez, vagy  akik- dogulni, s ezért újabban a nagy-kál- hogy Lázár Vilmos alatt szolgáljon, 
dig két kormánypárt és két elnök, nek 0rrVáItalAn valami mondaniva- léi kerületben akar szerencsét pró- s a Zrínyi zászlóalj tiszti karának 
(az isten szaporítsa meg a számukat!) ló-uk adják elő észrevételeiket, hálni M ezossy Béla ellen kormány- egy küldöttsége ment e miatt elő-
s inindenik fennen hirdeti, hogy ó (j0 a k^tszeri felhívásnak sem volt párti programmal. Természetes, hogy terjesztést tenni Mészáros Lázár had- 
az igazi törvényes párt és elnök. A gemmi eredménye. bukása itt még sokkal bizonyosabb, ügyminiszternek, a ki azonban igen
kölcsönös eb ura fakót már elkia- nyen körülmények között mi va- mint a nyir-bogdányi kerületben. erélyesen, sőt főbe lövetés fenyege-
bálták  egymásra, — most várjuk az k kénytelenek érthetetlen „kor- ..■■. . . . tésével  is utasitá el őket. ha enge- /
egym ásra szórandó kölcsönös átkok testaktikának« minősiteni Meczner A n r t í í , . n - , , detlenkednek. Bangya mind ennek ,1
villám ait, Egyelőre, érdekességénél r  i . aniíl7 oli írását melvnél A  p O a i i e r i n g i  i lO n v e a -  dacára betegség cime alatt távol 
fogva, egész M - I r v *  ^ i ÁV maradt, s utóbb Valamely más helyre
a Szinyey part nyilatkozatai. íg y  deklarálva magát, ami jelölő gyülé- , áttéteiéi' eszkerztfe k r — -
szé l : síink nagy jelentőségét egy töredék *rt* : Watolaí Etele. Martini, a kinek zászlóalja a folvi-

N yilatkozat mesterkedésének.kortesfogásának tűn Bereg várm egyében Munkács ĉ ken vo^ elhelyezve, nem jelenté
„Id. Meczner Gyula ur, mintr »az teti fel, a reánk nézve egészen tiszta r . iq j.q ;h  uoTa11 betegnek magát, de ő is duz-

olasz-liszkai választó-kerület szabad- helyzetet összezavarja s a választó- *. , \ n o  a \ • ki zogott.
elvű pártjának elnöke« egy nyilat- kerület összes választói csaknem fe- l avaszho (apr.) 22-en egy  kisebb- Lázár Vilmos a hirtelenó ben ösz- 
kozatot tett közzé, melyben kije- lének spontán akaratnyil vaníliását szerű, de szerencsés ütközetünk szedhető csapatokkal Zemplénbe men- 
lenti. hogy az általunk Sárospatakon semmibe vévén, a jelöltünk érdeké- volt. Ennek em léket em eltek a vén, mert egy osztrák csapat Duk- 
e hó 12-én tartott képviselő-jelölő . ben megindított mozgalmat diskredi- Munkács és vidékebeli honfiak és akart betörni vagy csak de-
gyiilést neki lett volna joga össze- tálni akarjad  ______•• monstrált, én útközben Nagymihály-
hívni, s ő  azért nem hívta Össze, Sárospatakon, 1901. május 19-én. ^ qo ^an csatlakozáni hozzá, mert csak
mert Molnár Béla ur még nem tar- \ Az olaszliszkai szabadelvű p á r t n ev éb en : a v a t , f  e J 2L-én volt. ápr. hó 2-án a hatvani ütközet Hají
totta meg beszámolóját. Kifejezi egy- Molnár János Szinyei Gerzson, em ‘e^ kely e nagyon jól van ján kapván a rendeletet, a fő had-
uttal abbeli véleményét, hogy az ^  Qan|e| ’ ,.lnt-;k ' ’ megválasztva, egy domb tövében, seregtől csak 3-án indulhattam ut-
ilyen „kortestaktika" m elyet mi kő- olol„Sk8k. ’ Dr. Kiss Sándor. am elyről akkor két 6 fontos ágyú  m\k- ,  , , ,
velnnk s mellyel kém lelünk .m igal- ____  >"«>•■■■• működött, s a L ato rca folyóba — , .  V. ? T  " * w  ""^ i, f i  ]
ablaktól, réveteg tekintettel kisérte a Majd később bemegyünk atyámhoz úgyszólván beép ített bástyán , es 22-ik zászlóalj egy  őrmesterétől pa
llérom sötét árnyat, mely a fasoron j és kérje meg kezemet . . . Atyám s/.e- mivel a domb sűrűn van bokrok- rancsnokom magán levélből értesült, 
keresztül immár csak három elmosódó rct engem és én öné leszek, hogy jóvá kai benó've, az em lék pedig fejér: hogy Barko osztrák tábornok egy 
pontnak látszott s úgy érezte, hogy tegyem minden hibámat, amit önnek a setét zöld háttér előtt ULrV tűn- dandárral Vereckénél tört he, s az 
bűnt, megbocsáthatatlan bűnt követett j okoztam, hogy legyen újra jó anyám, jx kpk i , . .  ̂ , , ő zászlóaljuk hátrál,
el, mikor azt a férfit sértette, gyűlölt | a maga édes anyja, az enyém helyett. C * a ^  a n a  Jar akai Martini őrnagy semmi jelentést
veszélynek tette ki, a kinek jószivük, Szeretni fogjuk egymást forrón, végte- Vi*SUton, akár közúton, szemébe se tett.
édes dalain és szeretett anyján kívül, j lenül . . . Ugy-e igy lesz N ándor...? kell tűnnie. Természetes, hogy azonnal indul-
nincsen senkije. Igen! így lesz. ha Istenem segít. — p  j1(̂  22-én vasárnap  d u 4 tunk vissza Beregbe. Lázár Vilmos

Párnáiba temette arcát és keserves így lesz! így lesz teljesülése az én ál- , ,* . .. .. , p • • kjs Jladerejét Szerednyén ketté osztá.
zokogás között imádkozott hosszan, maimnak, szivem vágyának. A te sze- iaKor naSY közönség gyű lt ősz- ^jaga e gy ik  részével -- összes ágyui-
hiszen már féltette azt a férfit. rclmed az én diadalom. Te megadtad sze> m^rt az idő is szerfelett ked- vaJ — ez pedig egy f é l  ü teg  j  f o n -

IV. a legóhajtottabbat, te szeretsz önma- vezett. A felavatást a Hymnusz fos volt, és lovasságával, ez pedig
Lódobogásra ébredt fel kora reggel gamért, mert sem cimem, sem rangom, elzengése után a főispán, dr Ha- egy század guerilla-huszar volt, á 

v  • Mintha az egész ház zajgott volna, birtokom. Köszönöm Margit . . . cn- para V ictor tüzes hazafias be. fonton Munkács felé tartott; egy 
Szokatlan sürgés verte fel a folyosó- ged, hogy megcsókoljalak íncgérdcm- . t i , . . , csapat gyalogsággal, a mely főleg
Ua. . . .  A , ablakhoz szaladt s a lem és erőssé fog tenni’. . V lvezi- f zeddd  ny.ta meg, am ely után a akkm  alakuld 106-ik L z ló a l j  
mint felnyitotta a zsalukat, életerős, teni fog . . . Karla nem sebesült meg, kicsiny, de erdekes ütközet tör- voi^ Pribék Miklós nomzetőri őrmi- 
harmatos levegő csapódott be szobá- nyugodt lehetsz. Várj reám, inig eljö- ténetének rövid előadása követ- gyot a hegyeken át egyenes utón 
jába s a kelő nap első sugarai, melyek vök, hogy egészen magamévá legye- kezék, s ezzel a tulajdonképpeni Polenára küldé, hogy az ellenséget 
már köivonalozták a gesztenye fák lek Csókolj meg Margit felavatási ünnepély véget ért, a  '*» tltkítettnk vele, Ú tb a  fogja, ha
lombjait . . . Kitekintett a folyosója Ls ajkuk egy végnélkül!, hosszú . . hátrál, visszavonulási vonalát el-
. . . Sehol senki. Mintha az előbbi, csókban forrt össze : az elsőben, amely me ynek kiegészítéséül azonban v .jg ja
sürgést halálos némaság váltotta volna utolsó is volt . . . esti 6 órakor az uradalm i ser- Munkácshoz érve, ott találtuk Mar
fel. Gyorsan felöltözködött s a mint . . .  Mert csak reggel volt a párbaj í g yá r kertében lakoma tartato tt, a tini őrnagyot' a zászlóaljával, meg-
kilépctt a ház előtti teraszra, egy ala- Szigethy báró nagytermében és Palásthy melynél é ltettük az egye tlen  meg- szaporodva egy nagy csapat nem-
kot látott kibontakozni a félhomályból üterét átvágta Béla kardja . . . Karla je|ent podheringi hőst akkor méff ^ ő rsé g g e l két Lónyay (ha nem
s midőn két lépésnyi távolságban ál- a párbaj után Bálvándyékho* ‘»ént a l™ n ^ érhaH „ t  "  l  halódom Menyhért és Albert) ve-
lőtt, Margit ajkán örömkiáltás tört ki. jutalomért és megkapta . . . Egy év " , , ‘V. t é °  ^ 0t’ a 3 zérlete alatt, és megtudtuk, hogy a
0  volt — 1 alásthy. múlva Margit jegyese . . Mondják, hogy fontos feluteg parancsnokát, a fo- Szomjas József, nem régen elhunyt

Aztán odavetette magát a férfi ke- Margit boldog . . .  ispán pedig poharat em elt a mun- barátom, akkor Zrínyi zászlóaljbeli
beléic, ki .a kéjtol remegve fogta át a Es mikor ezen igaz, életből ellesett kácsi és m unkács vidéki höl- százados folytonos unszolása és biz-
szerctett, a gyenge de jószívű leányt | történetet leirom : sirni szeretnék, hogy gyekért, nekik tulajdonítván az ér- tatása dacára Podhoringig nem akart 
a oldogságát, udvét, mindenei . . . miert is olyan múlandó a lányhűség, , oroszlánvrés7ét nznn nct7.  az ellenséggel szembe szállani. A 

Majd suttogó hangon, sietve kérdezte miért olyan változó a szív. s te szere- „em ürosz*^ny rt'sz<-t azon összeg következésből Ítélve, talán jól tette.
Margit: Ugy-c édes Palásthy, maga I lem, miért is vagy olyan csalóka, mint összehozatalában, am ely az em p 0d boringnél azonban ntegállván az 
szeret engem . . . Ugy-é szeret? . . . a délibab . . . ? !  lék felá llíttatását lehetővé tette, ütközetet elfogadó.

42. szám. (2) F  E L  S O M A G Y A R O R S Z A G I H I R L A P ______________ Szombat május 25.



42. szám. (3) F E L S O M A  G Y A R O  R S Ž A G I  HI R LA P.

A Latorca, jobb partja fölött ogy 
domb alatt az országút szorosan a 1 
dóiul) tövében vezet, a Latorca po-i 
dig, a mely akkor éppen meglelte- j 
tfísen duzzadt volt. szorosan az ut 
mellett folyván, az ellenség kényte
len volt ezen szoros úton. valóságos 
dofilén. nyomulni Munkács felé. A 
22-ik zászlóaljbeli beregi orosz link 
a Latorca bal partján levő füzesben 
és kertekben felállítva, a fák megöl 
kényelmesen lövöldözték a Hartman- 
nokat és Deutscbineisteroket, de Mun
kács várából is jött segítség, a többi 
közt Andrejkovics Endre tűzmester, 
később mérnök jó barátom, két 0 
fontossal, a melyeket az egyik 
dombra (a melynek tövében most 
az emlékoszlop áll) fel vontatván, 
s onnan tüzelvén az ellenségre, az 
ütközetet javunkra, úgy szólván ő 
döntó el. De hozzájárult ehhez egy 
közhonvéd is. a ki egy vastag két 
ágit fára támasztván fegyverét, azt 
kérdező tisztétől, szabad-é azt a ka
kas tollas főtisztet lelőni? A kérde
zett tiszt pedig egy 5 forintost tett 
ki a fára. „ez a tied. ha lelövöd1* 
felfelé. A fegyver eldördült, s a po
foncsapott kalapos kakas tollas tiszt, 
állítólag a dandár vezérkari főnöke. 
Bubim ezredes éléséit. Az Andrejko- 
vies egv golyója pedig pedig, mint ; 
akkor mondák. Barkó parancsnok 
alól a lovat lőtte ki.

Elóg az ahhoz, az ellenség meg
szaladt, még pedig oly serényen sza
ladt vissza Cl ácsországba, hogy utolsó 
emberük (i órával előbb ment át Po- 
lenán, mintsem Pribék Miklós ottan 
a hegyekből előbukkant.

Lázár Vilmos meglehetős hevesen 
megtámadá Martinit, hogy lehet 
megszaporodott győztes csapatával 
vesztegelnie, ahelyett, hogy az el
lenséget üldözné, és a magával ho
zott, valamint itt talált csapatokat, 
a nemzetőröket itt hagyva, azonnal 
megindító.

Épen ekkor tájban neveztetvén ki 
Dembynszki Henrik gróf altábornagy' 
az ország éjszaki részén levő összes 
haderő főparancsnnokává, Lázár \ il- 
mos jelentést tett neki. hogy az el
lenséget üldözve, bemegy Gácsor- 
szágba Sztry-ig, ott nyugatnak for
dulva, Duklanak Szvidnikné.1 vissza ! 
jön. De Dembynszki a kormány ne- 1 
vében  határozottan niegtiltá a határt j 
átlépnünk, a minek folytán Polenai 
táborunkból ismét visszatértünk.

A M E G Y E  É S  A V Á R O S .:

X  A rabvallató járda. Eddig csak 
a savanyú borra szokták mondani, 
hogy jó lenne rabvallatónak, — de | 
bízvást elmondhatjuk ezt az újhelyi j 
állomási út járdájáról is. Mert ha j 
arra ítélnének egy rabot, hogy ötször 
menjen végig ezen a járdán, bizo
nyára már a harmadik fordulónál! 
kétségbeesne s bevallaná minden 
bűneit.

A rendezett tanácsú bölcsesség 
ugyanis egész szélességében behin
tette ezt a járdát a legdurvább ka
vicsosai, amivel csak valaha ország
utat burkoltak. De az országúton 
is ma már vannak annyi kímélettel 
a teherhordó lovak és ökrök iránt 
hogy lehengerelik azt a kaviesréte- 
get gözhengorrel, s makadám utat esi 
nálnak belőle.

A polgármester úr azonban, úgy 
látszik, nem becsüli anyira Ujhely 
közönségét, mert ő bizony nem 
hengereltette ezt a kavicstengert, 
hanem a közönségre bízta, hogy kí
nosan botorkálva s temérdek czipő- 
talpat elnyuzva tapossa be. ha tudja.

De helyesen cselekszik a polgár- 
mester ur. Mert az a közönség, am ely
nek ilyen képtelenül hosszú a tü
relme, amely ilyen botrányos vexát 
is szó nélkül szenved el, igazán nem 
érdemel más bánásmódot.

Az bizonyos, hogy más városban 
rég a tisztelt magisztrátus után do
bálta volna a közönség azokat az 
utat járhatatlanná tevő kavicsokat.

HÍREK
Tiszta választás

A május 19-lei pataki gyűlésen tör
téni (amely Szinnyey Gerzsor. és társai 
szerint a óla z lis kai kerület szabad 
elvű pártjnak közgyűlése, M eczncr 
Gyula sz< rint pedig egy pár választó
nak értekezlete volt.)

B a lla g i Géza programmbcszédjétől 
felheviilve egy nehány vidéki választó 
polgár egy pár pataki kortestói kisérve, 
bement az állomás mellett lévő Ame
rika vendéglőbe, s ott sörrel akarta 
lehűteni lobogó lelkesedését.

Különösen egy bodrogkisfaludi vá 
lasztó polgártárs rettentőn méltatlanko
dott, hogy miféle választás ez, ahol 
még inni sem adnak az embernek. 
Amire a pataki kortesek felvilágosí
tották, hogy bizony ez már* ezután 
mindig igy lesz, mert hogy ez a tiszta 
választás.

Az atyafi erre nem a leghizelgébben 
nyilatkozott a tiszta választásról, sőt 
még Ballagit is a köteles tisztelet hang
jának mellőzésével kezdte emlegetni.

Végre azonban kitört belőle a virtus, 
és felkiáltotta :

— Hát azért is iszunk ! Ha nem fi
zet Ballagi, — fizetek én ! Korcsmáros, 
két hord*) sört !

A korcsmáros sietve csapra ütötte 
a söröket, amiket aztán a szomjas pol
gártársak nagy hamar elfogyasztottak.

Ekkor a bodrog-kisfaludi polgártárs 
nagy hetykén elkiáltja magát :

— Fizetek !
A korcsmáros azonban alázatos haj- 

longással jelenti :
— Kérem , m ár ki van /izeIve ! 
Evvel aztán igen meg volt elégedve

a társaság, a kisfaludi polgár pedig 
boldogan szólt :

— No, ha igy van, akkor hozzon 
még két hordóval.

És lassacskán 12 hordó sört fogyasz
tottak el a neki lelkesült polgártársak, 
s egyért se fizettek, mert már mind  
ki vo lt fiz etve.

Végre aztán a korcsmáros vette 
észre, hogy nem csak a választók áz
tak el a potya sörtől, hanem olyan 
bőségesen bántak vele. hogy a kocsma 
padlója is egészen felázott, — s hogy 
a további árvizves/edelemtől megmentse 
a padlót, szelíden eltávolította lelkes 
vendégeit, akik most már megtanul
hatták, hogy a tiszta választás az, mi
kor a jelölt nem ád inni a választók
nak, de ha a választó rendel magának 
valamit, hát az ki van fi/etve.

D alok.
Irta: Szem ere Em il.

Ö hozzá
Láttalak, és ha elfelednélek,
Istene se volna akkor az égnek. 
Imádságom se borulna földre, 
Áhítattal érted könyörögve.
Csalogány dal végkép elnémulna, 
Rózsa ágra rózsa sem borulna.
Lágy szellő, mit szült a tavasz ajka, 
Fölsüvöltne, mint az ég haragja.
A polypnak ezer karu szörnye 
Csalfa szivem pozdorjává törje.
Mint árulót dobjon ki a sírom 
ülök átok, pokol tüze kinzzon.

Egy kacér nöhöz.
Ismertem egy kis leányt. Kaczagó volt 

szeme,
Csábított az ajka forró szerelemre. 

Aztán kinevette.
És miként a gyermek mindég ujjra vá

gyott,
Fitymálva dobta el a megunott bábot, 

Ő is akként játszott.
Merev volt a szive, kiszáradt a lelke, 
Hiúság élete, pompa a kedvese.

S csak magát szerette.
Addig szakaszgatta, tépte a virágot, 
Miglcnn arra ébredt, hogy a tél beállott, 

S nem lel friss virágot

— Kinevezés. A pénzügyi miniszter 
Karácsonyi Zakariás tenkei ni. kir. adó
hivatali gyakornokot a n.-mihálvi in. 
kir. adóhivatalhoz adótisztté nevezte ki.

Szombat május 25.
Áthelyezések. A pénzügyi miniszter 

Kernen Adolf n.-mihalyi adótisztet sa
ját kérelmére a homonnai kir. adóhi
vatalhoz helyezte át.

A vallás és közoktatásügyi miniszter 
Banyai Piroska szerencsi áll. elemi is
kolai tanítónőt a gyulafehérvári all. 
elemi iskolához jelen minőségben át 
helyezte.

Eljegyzések. Blum  Arthur tolcs- 
vai kereskedő, tartalékos főhadnagy 
Balkánéban eljegyezte l la jd u  Jonny 
kisasszonyt. Goldblatt Mór sáros
pataki földbirtokos eljegyezte //á rt- 
strin Antal nyíregyházi földbirtokos 
lányát Irma kisasszonyt. — Dr. Le- 
g éz  a dános. Legeza István táblai biró 
lia holnap jegyez i el Korinkó dános 
helybeli birtokos leányát Ilonát.

Esküvő. Tolcsvai N agy Barna 
tolesvai nagybirtokos, június hó el
sőjén vezeti oltárhoz, Mauks Juliska 
kisasszonyt, Mauks Árpád a.-lmibóei 
nagybirtokos leányát.

— Halálozások. Szent-Léleky Géza 
nagyinihályi róni. kath. plébános,

| arany misés áldozár, címzetes ka- 
| nonok. Zeinplénvármegye bizottsági 
tagja, a városi képviselőtestület és 
nagymihályi kaszinó disz tagja stb. 
í. hó 28-ikán éjjel 34 éves korában 

j elhunyt. Az elhunyt általános köz
szeretetben részesült minden körben 
valláskülönbség nélkül. Bár az utóbi 

j  években gyengélkedése miatt sem- 
I miben sem vett aktiv részt, halála 
mégis nagy veszteség Nagymihály 

i város társadalmára nézve. — Ozv. 
i ÁsA;77?j'Antal grófné sz. Battyány Fran- 
i eziska grófnő, a nagymihályi urada- 
; lom úrnője, Budapesten, f. hó 23-án 
í>2 éves korában elhunyt. Temetése 
holnap délután lesz Nagymihályban

UJ körorv08. A mikóházi kerület 
1. hó 22 én körorvossá egyhangúlag dr. 
Fried  Soma, helybeli ötvöst választotta 
meg.

— Áthelyezés. Az igazságügyi mi- 
nisiter Szentpétery Lajos mezőkászonyi 
kir. járásbirósági írnokot a varaiméi 
kir, járásbírósághoz helyezte át,

— Jubileum Szunyoghy Dezső mű
szaki tanácsos, V. kerületi felügyelő f. hó 
23-án hivatalos szolgálata 25 éves ju
bileumát ünnepelte. Üdvözletére és tisz
teletére a kerületéhez tartozó épit. 
hiv. mérnökei majdnem teljes szám
ban városunkban időztek, Czibur Vil
mos az ungvári államépitészeti hivatal 
főnökének, műszaki tanácsosnak veze
tése alatt tisztelegtek a jubilánsnál, ki
nek házánál ünnepi ebéd várta őket. 
A megjelent mérnökök a jubilánssal 
együtt lefényképeztették magukat, hogy 
a szép napnak látható emléke ma- 
rádjon a kollegák közt. A jubiláns és 
családja megyénk és városunk legszé
lesebb köreiben népszerűségnek ör
vend s igy ünnepléséhez a helyi tár
sadalom is örömmel csatlakozik.

— Tisztek látogatása. A helybeli 
honvédzáslóalj tisztjei néhány hét előtt 
testületileg tisztelegtek az uj ezredes : 
A rntófa lvy István-nál Miskolczon, 
mely alkalom egyúttal a miskolezi hon- 
védtiszttársak látogatásául is szolgált. 
Szerdán a miskolezi baj társak derék 
tisztjeink látogatását városunkban vi
szonozták, tiszteletökre a Juhász Jenő 
pincekertjében volt a magyaros ven
déglátás, melynek emléke bizonyára 
kedves marad mindannyiule előtt.

A homonnai nöegylet legutóbb 
tartott IV. évi rendes közgyűlésén a 
titkár az egyesület működéséről szóló 

| jelentésében hangsúlyozta, hogy az 
egyletnek célja Homonnán egy ^sze
gény ház* alapítása. Ezen humánus 
cél kitűzése megérdemli, hogy a társa

dalom az egyesületet, melynek alaptő
kéé immár 1600 korona, céljának elé
résében támogassa és ez által lehetővé 
tegye a szegény ház mielőbbi felállítását.

— A kassai és a kassa-kerületi 
könyvnyomdászok egy, a Kassa kör
nyékén elterülő fenyvesekben felállí
tandó »Beteg nyomdászok üdülőhelye* 
alapja javára a könyvnyomdatulajdonos 
urak védnöksége mellett Kassán a Ban
kón, 1001. évi május hó 26-án (pün
kösd vasárnapján) nagyszabású műsor
ral, tombolával és tánccal egybekötött 
jótékonycélu tavaszi mulatságot ren
deznek.

— Meghívó. A Szerencsi Dalkor 1901. 
évi junius hó 9-én alaptőkéjének gya
rapítására az »Árpád«-hegyen dalos- 
télylyel egybekötött zártkörű nyári tánc- 
mulatságot rendez.

- A kassai lóversenyek. A kassa 
falkavadásztársulat, mint minden évben, 
úgy az idén is lóversenyeket rendez. A 
lóversenyeket pünkösd első és másod 
napján fogják megtartani, mindkét na
pon délután fél 3-tól kezdődőleg. Élén 
a versenyintézőség áll, melynek tag ja i: 
csicseri Csicsery Géza ezredes, gró 
Forgách István, gróf Forgách László, 
Goglia Nándor alezredes, Kostái Fe- 
rencz őrnagy, nemes Pokorny Herman 
táborszernagy, hadtestparancsnok, báró 
Sennyey István, Teleky László, Vas 
Sándor százados. Versenybíró: Liptay 
Béla. Indító: llorchler Henrik száza
dos. Versenytitkár és pénztárnok: Pal- 
laghy Béla. Totalisateur-vezető: Stein- 
hübel Lajos és pálya-orvos: dr. Gar- 
binszky lvázmér.

— Tűz volt Borsiban f. hó 22 én,
melynek 6 ház és 4 csűr esett áldoza
tul.

— Országos dalárverseny Kassán.
Az augusztus 15—20-ig terjedő idő
közben. Kassán-megtartandó országos 
dalárverseny iránt javában folynak az 
előkészületek. Maurer Rezső városi bi
zottsági tag. mint az előkészítő bizott
ság elnöke lelkes tevékenységet fejt ki, 
csakhogy a nagyszámú vendégek mi
nél kedvesebb emlékkel távozzanak 
majdan Kassáról.

— Évzáró vizsga. A márki gör. kath. 
népiskolában e hó 20-án tartattak meg 
az évzáró vizsgálatok. Öröm volt néz
ni, mily szép előmenetelt tanúsítottak 
a teljesen tót ajkú tanulók a magyar 
nyelv elsajátításában. Márk községben 
a tanítás nagyon el volt hanyagolva s 
ennek tulajdonítható, hogy a Jakosság 
90 százaléka tót ajkú. Most a viszo
nyok örvendetesen javulnak s az ifjú 
nemzedék rövid egynéhány év alatt 
teljesen fogja bírni a magyar nyelvet. 
Ezen szép eredmény Orosz Mihály ta
nítónak köszönhető, a ki buzgón ter
jeszti a magyar nyelvet.

— Öngyilkosság. Szatmárv Andrásnó
f. hó 21-én O.-Liszkán a Bodrog fo
lyóba ugrott. Megmentésére mindent 
elkövettek, azonban eredménytelenül, 
mert már csak holttestét sikerült k i
halászni.

— Sarlach és difteritísz járvány 
Szerencsen. E. hó 22-én a szerencsi is
kolák és óvoda bizonytalan időre be
zárattak, amennyiben a városban a 
Legyes-Bényéről behurcolt sarlach es 
difteritisz járvány ott nagy mértékben 
fellépett.

— Vásári tolvajok Minden vásárnak 
meg van a maga tolvajbandája, mely 
ravasz furfanggal űzi mesterségét. Egy 
ilyent fogtak el most Nagymihályban a 
csendőrök, épen akkor, mikor javában 
dolgoztak. Babincsák Mihály és Tirpák 
András ráskai lakosok ugyanis felhasz
nálva a tolongást a nagy-mihályi vá
sáron, egy csomó portékát loptak el 
Halpert Dávid ungvári szatócs sátrá
ból. Elmenekülni azonban ncin tudtak 
az idegen jószággal, mert a csendőrök 
elfogták s átadták a járásbíróságnak.

— Joghallgató irodai alkalmazást ke
res — akár azonnali belépésre. — Cim 
a kiadóhivatalban.

— A régi magyar történet. — Ki
vált az Árpádok korában — egészen 
népmeséi vonásokat mutat. A téritő 
szent, a hódító hős és a koronás apá- 
cza képein az az arany fonál csillog, 
amely kiragyog a népmesék gazdag 
szövetéből. Mindannyiok közül legme
legebben foidult a nép képzelete Lász
lóhoz, aki njonnan elfogadott keresz
ténység erényeit a régi hősiességgel 
egyesítette magában. Benne is, mint 
igaz lovagban, összeolvadt a vallásos
ság a nő tiszteletével, de ez a tiszte
let nála ott mutatkozott, ahol a ma
gyarság legjobban lá tta : a csatame* 
zőn. Szent István a királyi ház csönd
jében ajánlotta fel koronáját Szűz Má
riának, László az életbe vitte át a nő 
tiszteletét, midőn a keresztény leányt 
megmentette az őt elrabló kun kezé
ből. Azóta sok magyar intézmény e l
porladt, újabbak is, nemcsak László 
törvényei, elpusztultak és feledésbe iné-
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rültek. Ennek a kornak a képét alig 
is tudjuk világosan visszaképzelni, de 
a magyar történet véresen nagyszerű 
eseményei közül mindig fényesen, ta- 
vaszszerüen ragyog ki László király
nak nemes aiakja e kis idyll kereté
ben. Erről zengtek a poéták, ezt fes
tették templomok falára, klastromok 
keresztfolyosóira régi képirómesterek 
és az Árpádok egész történetéből e 
kép szól legjobban e ssivünkhöz ma is. 
— Szent László egész történetét hi* I 
ven és pontosan megtalálni a N tgy1 
Képes Világtörténet V. kötetében, mely
nek szerzője dr. Mika Sándor. Az egész 
12 kötetes nagy munka szerkesztője 
dr- Marczali Henrik, egyetemi tanár. 
Egy egy kötet ára díszes félborkötés- 
ben 10 korona; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelen hetenként egy 
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testzérck írod. Int. Részvénytársaság 
Budapest, VIII., Üllői-ut 18.) s minden 
hazai könyvkereskedés utján.

— A tizenhárom aradi vértanú gyö
nyörű csoportképe fekszik előttüák mű
vészi szinhatással, remek korhüséggel 
megfestve. Az aquarelli münyomatok 
ezen példánya meglepett bennünket, 
mert még nem volt alkalmunk a sza
badságharc vértanúinak örökké dicső 
alakjait ilyen gyönyörű csoportozatban, 
ilyen magyaros motívumokkal meg
festve szemlélhetni. E képen úgy a 
megdicsőült tábornokok arcvonásainak 
feltűnő hasonlósága, mint az egyenru
hák korhüsége és a plasztikai szépség 
mellyel a tizenhárom alak egyöntetű 
jelenetté van csoportosítva, a festő mű
vészetének tökéletességgel igazolják ; 
előrelátható tehát hogy e kép egyike 
lesz a legnépszerűbb és legkedveltebb 
képeknek, melynek minden magyar 
család szobájában helye lesz és min
den lakásnak díszére válik. Az 1848— 
40 honvédmenház főparancsnoka a 
képre vonatkozó következő elismerő 
sorokat intézte a képkiadójához :

Tekintetes Székely Aladár képkiadó
vállalatnak Budapetten, VII. Klauzál 
utca 6. sz. A kiadásában megjelent és 
hozzám benyutott * Tizenhárom aradi 
vértanú t« ábrázoló festményt megtekin
tettem és szívesen tudatom Önnel, 
hogy a mártírhalált szenvedett, boldo
gult Tábornokok, kiket személyesen is
mertem, alakjókra nézve korhüek és a 
festmény méltó arra, hogy széles kö
rökben elterjedjen. S/.entimrey Kálmán 
az 1848 —49 Honvédmenház főparancs
noka. Mi is ajánljuk e képet t. olva. 
sóinknak, mely minden vidéki képke
reskedésben, valamint a kiadónál Bu
dapesten megszerezhető.

KÖZGAZDASÁG.
* Tanulm ányok pénzintéze

teinkről és ezek reform ja cim ;
alatt egyik közgazdasági szaklap-: 
bán Raffay Feiencz tollából meg
jelenő szaktanulmányból, »A re
formok« ez. fejezetből ismét kö
zöljük a következő részletet:

Egyedüli veszély, a mely pénzintéze
teink szervezetében fönnáll, az ellenőr
zés teljes hiánya. Lelkiismeretlen em
berek kihasználták jártasságukat és az 
igazgatóság é s  felügyelő bizottság já
ratlanságál a hitel eszközeinek haszná
latában, a pénzintézeti ügyvezetésben és 
a könyvvezetésben bűnös üzelmeilc pa
lástolására. Ez csak szórványosan for
dult elő, de ily kevés esetekben is je
lentékeny károkat okozott nemcsak az 
elveszett összegek áltál, hanem azon 
bizalmatlanság által, a mely a közön
ség részéről egyaránt sújtja a jó és 
rossz intézeteket. A közönségnek nincs 
megbízható eizköze az intézetek biza
lomra érdemességének megbirálásara, 
azért inkább megvonja bizalmát.

Pénzintézeteinknél az ellenőrzést a 
fölügyelő bizottságnak kellett volna 
teljesíteni. Ezen intézmény a külföldön 
bevált (bár az utóbbi időben ott is j 
hangzottak föl panaszok az ellen), mert 
megvolt az annak alkalmasságához! 
szükséges bázis és szakértelem. Á föl- 1 
ügyelő bizottság szervezete föltételez | 
már egy ellenőrzést, a melyet az igaz-' 
gatóságnak kellene teljesíteni határoza- j
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tainak végrehajtói fölött. A fölügyelő 
bizottságnak csak az igazgatóság hatá
rozataira és azon szükséges ellenőrzés 
megtételére kellene fölügyelni. De igaz
gatóságaink a hozzáértés hiánya miatt 
képtelenek az ellenőrzésre, a felügyelő 
bizottság az igazgatósághoz hasonlóan 
járatlan emberekből állván, még inkább 
nincs abban a helyzetijén, hogy a szük
séges fölügyeletet gyakarolja.

Olyan ellenőrző testületet kell tehát 
pénzintézeteink szervezetébe beilleszteni 
a mely a legmélyebbre ható ellenőr
zést képes gyakorolni, de a mely egy
szersmind nem okoz több költséget, 
mint az eddigi, amely pénzintézetein
ket működési szabadságában nem gá
tolja, a mely független úgy a pénz
intézetektől, mint egyéb hatóságoktól.

Egyes emberek az államra gondol
tak, a mely az ellenőrzést legtökélete
sebben gyakorolni tudná. Az állami 
ellenőrzés — egyéb tekinteteket mel
lőzve — káros volna pénzintézeteinkre. 
A pénzintézetek a forgalom érdekeit 
szolgálják, a miért azoknak a forga
lom mozgékonyságával és fürgeségé
vel kell birniok. S ha most olyan ne
hézkesen forgó kerék, mint a milyen 
az állami ellenőrzés lenne, alkalmazta- 
tik a pénzintézetek gépezetébe, a pénz
intézetek működése tétetik nehézkessé, 
a mi a forgalomban érezhető hátrányo
kat fog szülni. Veszedelmes az állam 
befolyása is, a melyet az állami ellen
őrzés által nyerne, az állam könnyen 
kisértetbe jöhetne, befolyását nem a 
forgalom érdekében fölhasználni, hanem 
más célokért, pl. politikai célokért . . .

A visszaélések megszüntetésére min
denek előtt a belső ügyvezetést kell 
oly módon alakítani, hogy ez nehézzé 
tegye azt.

Pénzintézeteinknél mindan üzlet ese
mény, a mely az üzlet vagyonát érinti 
részint a pénztárkönyvb \ részint az 
előjegyzékbe címek szerint csoporto
sítva be lesz vezetve a napi biztos je
lenlétében és a pénztárkönyv helyes
ségéről az üzleti idő végével a pénz
tári egyenleg Összehasonlítása által a 
kasszában levő pénzkészlettel a napi 
biztos meggyőződik. Ezen két napi j 
könyvből készül a főkönyv és a fő
könyvből a mérleg, a melynek egyezni i 
kell a vagyon és teher .állományával. 
Ha most már a két napi könyvnek a 
napi biztos aláírásával ellátott hu má
solata beküldetik egy hivatalhoz, amely 
a pénzintézeti ügyvezetéssel, könyve
léssel és az illető pénzintézet viszo
nyaival ismerős egyénekből áll, ezen 
az alapon egy tökéletes ellenőrzést le
het létesíteni, a mely nem zárja ugyan 
ki a visszaélést, de lehetetlenné teszi 
azt a legelső mérleg összeállításánál 
tovább elpalástol ni. Ezen hivatalban a 
beérkezett napi könyvek másolatatai 
az illető szakértő hivatalnok vizsgálja 
annak béltartalma szerint és a gyanús 
dolgokat magának kijegyzi, hogy ak
kor, ha az intézetbe elmegyen, arról 
személyesen meggyőződjék. Ezen má
solatokból havi kivonatok készíttetnek, 
a melyekből ismét megcsináltatik a 
pénzintézet főkönyve, és ebből év vé
gén a mérleg. Ezen teendőitől a föl 
ügyelő szakértő hivatalnok reá ér az 
intézetet legalább havouként egyszer 
személyesen fölkeresni, a mikor a bel- 
kezelés helyességéről, ha már a főkönyv 
vezetésének kulcsa a kezében van, meg
győződni elég ideje lesz, Vizsgálat alá 
veheti a. nyilvántartási könyvek helyes 
vezetését és mindent, ami őt meggyőzi 
arról, hogy a pénzintézetnél hiba nin
csen. ’

Az igazgatósági gyűlések jegyzőköny
vei is beküldetnek ezen hivatalnak.

Év végén a mérleg összeállításakor 
ezen fölügyelők a mérleg tételeit ösz- 
szehasonlitják az általuk készített mér
leggel és a pénzintézet vagyonának és 
terheinek a meglétéről tételes leltáro
zás által győződnek meg. Vizsgálat ala 
veszik a nyereség fölosztását, hogy az 
alapszabályoknak és az esetleg fönnáló 
törvényeknek megfelcl-e.

Ilyen ellenőrzés keresztülvitele cél
jából be kellene osztani pénzintézetein
ket kerületekbe. Mintegy ezer pénzinté
zet működik: mondjuk, hogy tiz kerü
letbe, a melynek mindegyike 100 pénz- 
intézetet foglal magában. Minden egyes

I ilyen kerület központjába egy ellenőrző 
hivatal volna fölállítandó. Ezen hivatal 
állna tiz fölügyelőből, a melyek közül 
kettő 20 pénzintézet felügyelője volna. 
E kettős beosztás azért, hogyha az 
egyik a pénzintézetek személyes ellen
őrzésén kinn van, a másik a belső 
teendőket végezze az első helyett is. A 
beosztásnak természetesen arányosnak 
kell lenni. Nem egynek a kerület ősz* 
szes nagy intézeteit, a másiknak pedig 
az összes kicsiket. A kisebb intézetek 
ellenőrzése aránylag mindig több időt 
fog igénybe venni, mint mint a nagyoké 
ellenben a nagyobb pénzintézetek va
gyon- és teherállományának tételes 
leltározása több időt fog igényelni, 
mint a kisebbeké. Ha arányos a be
osztás, egy fölügyelőnek tiz pénzintézet 
ellenőrzése nem fog elvégezhetetlen 
teendőket szolgáltatni.

Ha most föltesszük, hogy ezen föl
ügyelők képzett és a vidéki pénzintéze
teknél már hosszabb ideig gyakorlati
lag is működött emberek lesznek, való
színű, hogy a száraz ellenőrzés mellett 
a pénzintézetek tanácsadói, a ferdesé- 
gek, a mely vidéki pénzintézeteinkéi 
számos található, megszűnte!ői, a szük
séges reformok szószólói lesznek.

Vidéki pénzintézeteink igazgatósá
gában nem hiányzik a jóakarat, csak 
nem bírnak a kellő tudással és csak a 
sötétben tapogatóznak. Fenti testüle
tek vezetői lehetnek a járatlanoknak. Te 
leintve a testületek tagjainak képzett
ségét és gyakorlatát a pénzintézeti 
ügyekben, a kerületi hivatalok heten
kénti gyűlései, az egész ország negyed
évi vagy évenkénti gyűlései különös és 
általános értékkel bírhatnak pénzinté
zeteinkre.

Ilyen hivatalok vezetése alá bocsát
hatók volnának olyan teendők, a me
lyek a pénzintézeteket érdeklik, de 
a melyek most hozzáértő hivatalok 
hiánya miatt állami hivatalok által vé
geztetnek.

Ezen hivatalok megjelölhetők volná
nak olyan fórumok gyanánt, a melyek 
arra is fölügyelnének, hogy az intézeti 
állások betöltésénél a szükséges quali- 
fikáció megkivántatik-e

Pénzintézeteinkről szükséges infor
mációk leghitelesebb megadói lenné
nek az ilyen testületek.

*  Szegény Magyarország! Szegény 
Hegyaljai Önkéntelenül kitört e só
hajtás ajkunkról, olvasván a külügyi 
exposét, melyet a — fájdalom még min
dig közös — külügyminiszter az idei 
magyar delegációnak zengzetes osztrák 
nyelven elszavalt. Nem érdekelt min
ket se Khina kínja, so az európai béke 
egészsége vagy betegsége, mert ezt 
úgyis pillanatnyi terveikhez képest szok
ták festeni a derék, becsületes állam
férfiak. Minket csak az érdekelt, fog-e 
a külügyminiszter valamit mondani ar
ról ,ami magyar hazánkat legközelebb
ről érdekli: a kereskedelmi szerződé
sekről és különösen ami minket zemp
lénieket létfeltételünkben érint: az olasz 
borvámról. Nos, a külügyminiszter ur 
utóbbiról kifejezetten nem szólt sem
mit, hanem amit a kereskedelmi szer
ződésekről általánosan mondott, az sú
lyosabb csapás, mint a májusi fagy, 
mert megfagyasztotta a Tokaj-Hegyalja 
minden reménységét.

A vámszerzodéseket nem szabadpusz
tán a kereskedelm i és g a z d a sá g i  szem 
pontoknak a lá vetn i, hanem azok p o lit i 
ka ilag ig en  m aga s szempontokból ité- 
lendők m eg.

Érted ezt, jó magyarom ?! Értitek 
ezt, szerencsétlen hegyaljaiak?! A kül
ügyminiszter ur kegyes előre megen
gedni, hogy a kötendő kereskedelmi 
és vámszerződések kereskedelmi és 
gazdasági szempontokból károsak lehet
nek, de ezt el kell tűrni a politika ma
gas szempontjai miatt.

Tönkre mehetsz, tönkre fogsz menni, 
de »nagy ur«-nak titulálhatod magad! 
így kívánja a nagyhatalmi ábránd, a 
kétfejű sas toldozott-foldozott tekin
télye.

Az olasz borvám marad a régiben. 
Ezt kaptad pünkösdi üdvözletül a di
csőséges közösügyes osztrák politiká
tól.

S most már igazán nem marad egyéb 
hátra, mint hogy a liszlcai kerület a nagy

héroszt, Ballagi Gézát küldje fel a 
parlamentbe, mert csak ő, a maga nagy 
súlyával mentheti meg a Hegyalját a 
végveszedeleintől.

Szegény Magyarország I Siegény 
Hegyaljánk 1

*  Az Ő8zi vetések Málczán. daczára 
a tavaszi nagy szárazságnak — szépek. 
A tavaszi vetcsek azonban igen gyen
gék s ha még tovább is ilyen száraz 
idő lesz, semmi sem lesz belőlük. A 
kapás növények a szárazság miatt nem 
kelnek. A ineiy kukoricza ki kelt, az 
már ki is aszott. A rétek kopárok, 
nincs semmi fü, ha cső nem lesz, ak
kor, nem kaszálunk. Egész májusban 
semmi esőt nem kaptunk.

* Kisgazdák vasúti kodvezménye A 
kereskedelemügyi miniszter, a földmi- 
velésügyi miniszter közbenjárására meg
engedte, hogy a pári»i nemzetközi ki
állítás magyar mezőgazdasági, erdéazeti 
és kertészeti csoportjaiban, valamint a 
vizépitészeti és me/őgazdasági munkás
ügyi osztályokban összegyűjtött tár
gyaknak a budapesti iparcsarnokban 
ez évi június hó 15-éig nyitva tartandó 
kiállításra, az egyes gazdasági egyesü
letek által szervezett csoportokban 
utazó falusi kisgazdák és vezetőik, ha 
legalább 10-en utaznak együtt, a m. 
kir, államvasutak vonalain Budapestig 
és vissza, a személy- és vegyesvona
tok Ill-ík kocsiosztályában féláru me
netjegyekkel utazhassanak. Ezen me
netjegy kedvezmény itt nálunk a*Zemp- 
lénmegyei Gazdasági Egyesület* által 
kiállított, aláirt és pecséttel ellátott 
igazolvány alapján igénybe vehető.

* Tokaj Amerikában. A magyaror
szági bor Amerikában nagy kedvelt- 
ségnek örvend A fillolcszera pusztu
lása óta azonban Amerikába való ki
vitelünk igen nagy mértékben meg
csappant. Hanem a leleményes ynnkeek 
tudtak magukon segíteni. A „magyar bo
rok" egy részét ugyanis mesterséges 
utón állították élő. A tokaji, ménesi és 
magyarádi stb. borokat, melyek egyéb
ként mint »osztrák borok* szerepelnek 
az amerikai vendéglők étlapján, mes
terségesen állítják elő és különösen a 
kaliforniai bort árusítják óriási mennyi
ségben »tokaji« elnevezés alatt. Hozzá 
ez az elnevezés voltaképen nem is csa
lás. Egy Haraszti nevű bortermelő, a 
ki Magyarországból vándorolt Ameri
kába, ugyanis óriási területet ültetett 
be Kaliforniában szőlővel és ezt a nagy 
kiterjedésű telepet aztán elnevezte To
kajnak. E telep1 ől látják el az ameri
kai világvárosokat csemegeszőlővel is, 
mely azonban közel *o jön a magyar 
Hegyalja zamatos és finom illatú sző
lőjéhez.

* Iparkiállltás Máramaros-Szigeten.
Már jeleztük, hogy M.-Szigeten a gaz
dasági egyesület julius, augusztus hó 
folyamán iparkiállitást rendez. A j elő
készületek nagyban folynak s már a 
helyiséget építik : a bányászati és ko
hászati ág részére külön, az erdészet
től elkülönített állandó pavlllont emel
nek. A bejelentett ipartátgyalc száma 
már ezideig is több ezerre rúg. Több 
illusztris vendéget várnak a kiállítás 
megnyitására és igen valószínű, hogy 
J ó z s e f  Ágost főherceg is jelen lesz. 
A megnyitásra D arányi Ignác« megje
lenését megígérte. A kiállítással kap
csolatosan gazdag állatdijazás is fog 
tartatni.

T Ö R V É N Y S Z É K .

§ Esküdtszék! tárgyalás. Ujhelyben 
eddig páratlan az a tárgyalás, mely 
május 22-én kezdődött, halált okozó 
súlyos testi sértés bűntettével vádolt 
Qsetneki János és 11 társa bűnügyé
ben. Az esküdtszék megalakítása 
után a kilenc, súlyosabban terhelt, 
vádlott részére biróságilag kirendelt 
védőügyvédek csoportja, a rengeteg 
tanú és 12 vádlott jelenléte valósá
gos esemény számba megy, s a kö
zönség érthető, élénk érdeklődéssel 
kísérte a tárgyalás menetét, hol ki
lenc védő ügyvédnek van szerepe. 
A védők mandátuma azonban igen 
rövid életű volt, mert biróilag ineg
ál lap ittatván, hogy a vádlottak kö
zött oly érdek összeütközés nem for
dul elő, mely egy védőnek lehetet-



lonnó tenné több vádlott védőimét. 
Bajusz .József ügyvéd kivételével a 
többiek, átruházták védői tisztüket 
Dr. Kried Lajos ügyvédre. A 12 vád
lott s közel f)0 tanii kihallgatása 8 
napot vett igénybe, a perhoszódekro 
valószínűleg csak ma délután kerül 
sor. s ítélet vagy az éjjeli órákban, 
vagy esetleg csak a pünkösdi ünne
pek után várható. Lapunk zártáig 
az eredményről nem referálhatott 
tudósítónk. Az ítéletet, mely ele 
nagy érdeklődéssel nézzünk, vsak 
jövő számunkban ismertethetjük.

A szerkesztőség üzenetei:
T. I. Homonnu. Akkor mindjárt a válasz

táskor kellett volna ezt a dolgot szellőz
tél ni. Most már idejét múlta.

Ámor. A no 10 éves kora előtt nem lép 
hot házasságra. Az igazságügyminiszter 
azonban kivételes esetekben adhat telmen- 
tést. illetőleg engedélyt a 10 évnél fiata
labb leány férjhez meneteléhez is.

D. T. Nayy-Azar. Biz egy kicsit sok. de 
nőm toliét ellene semmiféle panaszt, mert 
az efélo okmányok kiállítási dija nincs tör
vényileg szabályozva.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

Hirdetések
T D riD n M  tápláló és erősítő szer. a
1 KUPU1N lógj óbb és legolcsóbb fohér- 
nyo-készitmény, kapható a következő ala
kokban :
TDODHIM por-alakban, a bús logtáp- 
I K U rU fN  tálóbb része, tiszta fehérítve 
ételekhez keverve tápláló erejüket sokszo
rosan fokozza.
VAS-TROPON "
és a fohérnyo izomerősitő hatását. A ver 
szegénység, sáppatdság, ideggyöngeség legjohli 
orvosszere.
TROPON-CACAO
szorto táplálóbb, mint a közönséges eaeao 
melvnek legfinomabb fajtájával* készül.
T R O P O N - G  YERMEKTAP-
r TCj^op a legtartalmasabb és leghiz 

hatóbb gyermektáplálék. Egye
düli igazi pótszere az anyatejnek. Nagy 
Tropon (fehérnye) tartalma következtében 
tápláló ereje nagyobb, mint minden más 
tápliszté.

Kaphatók minden gyógys~ertárban.

42. szám. (5)

€gy csinosan bebutorozott

külön bejáratú szoba
esetleg két szoba is

»tri Mn isiiül# iiMiniiiltiailii.
Tudakozódhatni Andrássy u 4GS. 

vagy c lap kiadóhivatalában.

[ Üzlet áthelyezés. |
p  Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomá- X
3  sára adni, hogy O

z  iliísiiii Irlszmll férfi, mii és p n e k  8

I L liiin e in iT
E a Schön Sándor-iéle házból W

I  Víeinberger-féte uj épületébe (Fő-utcza) helyeztem át. #

5  Mint eddig, ezentúl is csak X

i  Irijiilili iniiÉriil Érni lartnli raklánii. |
B Az árát annyira mérsékeltem, hogy Q

J  Sároralja-Ujhely, 1901. ápr. 23. 0

Jĵ  Kiváló tisztelettel X

§ Friedrich Mór. $
•  5
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| yCipdetrnény. |
é| A  1. e?. kö?önsé| tudomására hoxatik, | f  
% hoüy alulirt intézet földbirtokokra és j |
1  Ujhelyben léüő hátakra 10—50 éui^ terjedő h

!  törleszléses kölcsönöket i
jp.

| |  es?kö?öl. f f
8  A  feltételekre uonatko^o bőuebb felui- jjt 

I á ld á s s a l ssefgal^ a  ̂ jgj
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cRor eladás.
1 8 8 9 . évi saját termésű valódi hegyaljai

szam orodni és asszú bort
üvegenkint is eladok.

Szamorodni 3 X. ZO jil. yisszú 6 X. ytsszú finomabb 10 X. literenkint.
Lövy A d o lf,

_______________ ____________________  könyvkoreakedő S.-A.-Ujboly.

Petroleum,olajos és k á trá n y

H O R D Ó K A T
vásárol a legnagyobb napi ár mellett

az első siíhit'iiljiiiijlHjyi prirolriin liiiomilÁ részvénytársaság.

, •< ^  ~  |  

f |  é r t e s í t é s .  |
JU Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására

!! hozni, hogy a hírneves Ag

„ P s c h o r r  b r a u “  s ö r  f

egyedüli árusítását megkaptam és fo lyó  évi JHÚjíts f  
hó őd ő l p o h aran k én t  mérem ki. P,

Egy kőkorsó »Pschorr brati« sör 1(3 krajezár,
Egy pohár > » * 12 * Z
Tetszés szerinti villás reggeli 8 » (

Számos látogatást kérve, vagyok g
tisztelettel 5j

Friss EL í
vendéglős. rí
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Kátrány
Hxöllökarők bevonására és egyéb czélokra jó  minőségben m éter m ázsán

ként ti k o ron áért kapható
az első sátoraljaújhelyi petróleum finomító részvénytársaság.

ttjromatott J-andwm , Miksa ó í 'i to a  künfvnyomddjában SátorftljaujhálT
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